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AUTORIÕIGUSE VÕRDLUSTABEL
K. NEMVALTS
A. KELLI
Rahvusvaheline / EL imperatiivne säte
Rahvusvaheline / EL soovituslik säte
WIPO AUTORIÕIGUSE LEPING (WCT)

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

§ 1. Seaduse kohaldamine

§ 3. Autoriõiguse seaduse kehtivus

(1) Käesolevat seadust kohaldatakse
teosele, kui:
1) autoriks on Eesti Vabariigi
kodanik või Eesti Vabariigis
alaliselt elav isik;
2) teos on esmakordselt avaldatud
Eesti Vabariigi territooriumil või on
avaldamata, kuid asub Eesti
Vabariigi territooriumil, sõltumata
teose looja kodakondsusest või
alalisest elukohast;
3) teost tuleb kaitsta vastavalt Eesti
Vabariigi välislepingule.

(1)
Autoriõiguse
seadust
kohaldatakse teostele:
1) mille autoriks on Eesti Vabariigi
kodanik või Eesti Vabariigis
alaliselt elav isik;
2) mis on esmakordselt avaldatud
Eesti Vabariigi territooriumil või
mis on avaldamata, kuid asuvad
Eesti
Vabariigi
territooriumil,
sõltumata
teoste
looja
kodakondsusest
või
alalisest
elukohast;
3) mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti
Vabariigi välislepingule.

(2) Teosele, mis on esmakordselt
avalikustatud välisriigis või mis on
avalikustamata, kuid asub välisriigi
territooriumil ja mille autoriks on
isik, kelle alaline elukoht või

(2) Teostele, mis on esmakordselt
avalikustatud välisriigis või mis on
avalikustamata,
kuid
asuvad
välisriigi territooriumil ja mille
autoriks on isik, kelle alaline
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KOMMENTAAR

BK
Art
3(1)
Käesolevas
konventsioonis ettenähtud kaitse
kehtib:
(a) Liitu kuuluva riigi kodanikeks
olevatele autoritele, nende teoste
osas, sõltumata sellest, kas teosed
on avaldatud või mitte;
(b) Liitu kuuluva riigi kodanikeks
mitteolevatele autoritele, nende
teoste osas, mis esmakordselt
avaldati ühes sellises riigis või
samaaegselt riigis väljaspool Liitu
ja Liitu kuuluvas riigis.
(2) Autorid, kes ei ole Liitu kuuluva
riigi kodanikud, kuid kes omavad
alalist elukohta ühes neist riikidest,
võrdsustatakse
käesoleva
konventsiooni kohaselt selle riigi
kodanikega.

BK Art 4 sätted puudu (samas
sisaldab eelnõu erinevate õiguste
omajate lõikes nõuet, et neid
kaitstakse,
kui
see
tuleneb
rahvusvahelisest lepingust.
BK Art 5(1) puudu – samas
küsimus
vastastikuse
kaitse
lubatavusest ELTL Art 12 alusel.
Seega peaks EL LR’le olema
erikohtlemine
(rahvuslik),
ülejäänud BK LR’le vastastikune?
BK Art 5(3) ja (4) puudu, sama mis
Art 4 ja 5(1) kohta.
BK Art 6 puudu (kas on vaja, vt
ülalt Art 4, 5 kohta)
PS § 123 tõlgendamine? – kas
„tuleb
kaitsta
vastavalt
EV
välislepingule“ on piisav, et oleks
kõik erinevate konventsioonide ja
direktiivide alusel (nt ELTL kui
välisleping?) kaitstud ja tingimused
täidetud?

BK
Art
4
Käesolevas
konventsioonis ettenähtud kaitse
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asukoht on välisriigi territooriumil,
ning millele ei laiene käesoleva
paragrahvi lõike 1 punkt 3,
kohaldatakse käesolevat seadust
ainult juhul, kui see riik garanteerib
samasuguse kaitse Eesti Vabariigi
autori teosele ja teosele, mis on
esmakordselt
avaldatud
Eesti
Vabariigis.

elukoht või asukoht on välisriigi
territooriumil, ning millele ei laiene
käesoleva paragrahvi 1. lõike punkt
3, kohaldatakse käesolevat seadust
ainult juhul, kui see riik garanteerib
samasuguse kaitse Eesti Vabariigi
autorite teostele ja teostele, mis on
esmakordselt
avaldatud
Eesti
Vabariigis.

(3) Käesolevat seadust kohaldatakse
esitusele, kui:
1) esitajaks on Eesti Vabariigi
kodanik või Eesti Vabariigis
alaliselt elav isik;
2) esitus toimus Eesti Vabariigi
territooriumil;
3) esitus on helisalvestisel, mida
kaitstakse
vastavalt
käesoleva
paragrahvi lõikele 4;
4) esitus, mis pole helisalvestisel,
on võetud raadio-või telesaatesse,
mida kaitstakse vastavalt käesoleva
paragrahvi lõikele 5;
5) esitust tuleb kaitsta vastavalt
Eesti Vabariigi välislepingule.

§ 63. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste kehtivus
(1) Käesoleva peatüki sätted
kehtivad teose esitaja suhtes juhul,
kui:
1) teose esitajaks on Eesti Vabariigi
kodanik või Eesti Vabariigis
alaliselt elav isik;
2) teose esitus (lavastus) toimus
Eesti Vabariigi territooriumil või
3) teose esitus (lavastus) on
salvestatud fonogrammile, mida
kaitstakse
vastavalt
käesoleva
paragrahvi 2. lõikele, või
4) teose esitus (lavastus), mis pole
salvestatud
fonogrammile,
on
võetud raadio- või telesaatesse,
mida kaitstakse vastavalt käesoleva
paragrahvi 3. lõikele.
(4) Käesoleva peatüki sätteid
kohaldatakse välisriikide kodanike
ja
juriidiliste
isikute
suhtes
vastavalt
rahvusvahelistele
lepingutele, millega Eesti Vabariik
on ühinenud.

(4) Käesolevat seadust kohaldatakse
helisalvestisele, kui:
1) helisalvestise tootja on Eesti
Vabariigi kodanik, Eesti Vabariigis

§ 63. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste kehtivus
(2) Käesoleva peatüki sätted
kehtivad fonogrammitootja suhtes
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kehtib, isegi juhul kui 3. artiklis
nimetatud tingimused pole täidetud:
(a) kinematograafiateoste autoritele,
kui nende teoste tegija asukoht või
alaline elukoht on ühes Liidu
riikidest;
(b) Liitu kuuluvas riigis püstitatud
arhitektuuriteoste autoritele või
Liitu kuuluva riigi territooriumil
paiknevates ehitistes või teistes
rajatistes sisalduvate kunstiteoste
autoritele.

KOMMENTAAR
WPPT Art 4(1) üle võtmata – sama
teema, kas on vaja
RK Art 5(2) üle võtmata – kas on
vaja

BK Art 5(1) Teose päritolumaast
erinevates Liitu kuuluvates riikides
on
autoritel
käesoleva
konventsiooni kohaselt kaitstavate
teoste osas õigused, mis nende
riikide vastavad seadused annavad
praegu
või
tulevikus
oma
kodanikele, samuti ka käesoleva
konventsiooniga
spetsiaalselt
tagatud õigused.
BK
Art
5(3)
Päritolumaal
reguleerib
kaitset
riigisisene
seadusandlus. Kui aga autor ei ole
käesoleva
konventsiooniga
kaitstava
teose
päritolumaa
kodanik, kuuluvad talle selles riigis
rahvusautoritega võrdsed õigused.
(4) Päritolumaaks loetakse:
(a)
Liitu
kuuluvas
riigis
esmakordselt avaldatud teoste puhul
- sedasama riiki; juhul, kui teosed
avaldati üheaegselt mitmes Liitu
kuuluvas riigis, kus kaitse kestvuse
tähtajad on erinevad - riiki, mille
seadusandlus näeb ette kaitse kõige
lühema tähtaja;
(b) teoste puhul, mis avaldati
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alaliselt elav isik või juriidiline isik,
kelle asukoht on Eesti Vabariigi
territooriumil;
2) helide esmakordne salvestus
toimus
Eesti
Vabariigi
territooriumil;
3)
helisalvestis
avaldati
esmakordselt
Eesti
Vabariigi
territooriumil;
4) helisalvestist tuleb kaitsta
vastavalt
Eesti
Vabariigi
välislepingule.

juhul, kui:
1) fonogrammitootja on Eesti
Vabariigi kodanik, Eesti Vabariigis
alaliselt elav isik või Eesti
Vabariigis asuv juriidiline isik või
2) helide esmakordne fikseerimine
fonogrammil toimus Eesti Vabariigi
territooriumil või
3)
fonogramm
avaldati
esmakordselt
Eesti
Vabariigi
territooriumil.
Avaldamise
all
mõeldakse fonogrammi koopiate
pakkumist
üldsusele
nõudlust
rahuldavas koguses.
(4) Käesoleva peatüki sätteid
kohaldatakse välisriikide kodanike
ja
juriidiliste
isikute
suhtes
vastavalt
rahvusvahelistele
lepingutele, millega Eesti Vabariik
on ühinenud.

(5) Käesolevat seadust kohaldatakse
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja suhtes, kui:
1) televisiooni- või raadioteenuse
osutaja asukoht on Eesti Vabariigi
territooriumil;
2) raadio- või televisioonisaade
edastatakse saatja kaudu, mis asub
Eesti Vabariigi territooriumil;
3) raadio- või televisioonisaadet
tuleb kaitsta vastavalt Eesti
Vabariigi välislepingule.

§ 63. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste kehtivus
(3) Käesoleva peatüki sätted
kehtivad
televisioonija
raadioteenuse osutaja suhtes juhul,
kui:
1) selle organisatsiooni asukoht on
Eesti Vabariigi territooriumil või
2) teos edastatakse saatja kaudu,
mis
asub
Eesti
Vabariigi
territooriumil.
(4) Käesoleva peatüki sätteid
kohaldatakse välisriikide kodanike
ja
juriidiliste
isikute
suhtes
vastavalt
rahvusvahelistele
lepingutele, millega Eesti Vabariik
on ühinenud.
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samaaegselt riigis väljaspool Liitu
ja Liitu kuuluvas riigis, viimast
riiki;
(c) avaldamata teoste puhul või
Liitu
mittekuuluvas
riigis
esmakordselt
avaldatud
teoste
puhul, ilma teose samaaegse
avaldamiseta Liitu kuuluvas riigis,
Liitu kuuluvat riiki, mille kodanik
autor on, tingimusel, et:
(i)
kui
tegemist
on
kinematograafiateostega,
mille
tegija asukoht või alaline elukoht on
Liitu kuuluvas riigis, loetakse
päritolumaaks seda riiki, ning
(ii)
kui
tegemist
on
arhitektuuriteostega,
mis
on
püstitatud Liitu kuuluvas riigis, või
Liitu kuuluva riigi territooriumil
paiknevates ehitistes või rajatistes
sisalduvate kunstiteostega, loetakse
päritolumaaks seda riiki.
BK Art 6 (1) Kui mistahes riik
väljaspool Liitu ei kaitse piisaval
määral
Liitu
kuuluva
riigi
kodanikuks oleva autori teoseid,
võib Liitu kuuluv riik piirata
kaitset, mis on tagatud teostele,
mille autorid on nende esmakordse
avaldamise kuupäeval selle teise
riigi kodanikud ja ei ela alaliselt
üheski Liitu kuuluvas riigis. Kui
riik, kus teos esmakordselt avaldati,
kasutab seda
õigust, ei pea teised Liitu kuuluvad
riigid tagama sellistele erireþiimile
alluvatele teostele ulatuslikumat
kaitset kui see, mida neile
garanteeritakse
esmakordse
avaldamise riigis.
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(6) Käesolevat seadust kohaldatakse
kaasnevate õigustega kaitstavale
andmebaasile, kui:
1) andmebaasitootjaks on Eesti
Vabariigi kodanik või Eesti
Vabariigis alaliselt elav isik;
2) andmebaasitootjaks on juriidiline
isik, mis on asutatud vastavalt Eesti
Vabariigi seadusele ja mille
registreeritud asukoht, juhatus või
peamine tegevuskoht on Eesti
Vabariigi
territooriumil.
Kui
juriidilisel isikul on Eesti Vabariigi
territooriumil ainult registreeritud
asukoht, peab sellise juriidilise isiku
tegevus olema Eesti Vabariigi
majandusega tõhusalt ja püsivalt
seotud;

KEHTIV SÄTE
§ 75.3. Andmebaasi tegija
(2) Käesoleva peatüki sätteid
kohaldatakse juhul, kui:
1) andmebaasi tegijaks või õiguste
omajaks on Eesti kodanik või Eesti
Vabariigis alaliselt elav isik;
2) andmebaasi tegijaks või õiguste
omajaks on äriühing, mis on
asutatud vastavalt Eesti seadusele ja
mille registreeritud asukoht, juhatus
või peamine tegevuskoht on Eesti
Vabariigi
territooriumil.
Kui
äriühingul on Eesti Vabariigi
territooriumil ainult registreeritud
asukoht, peab sellise äriühingu
tegevus olema Eesti majandusega
tõhusalt ja püsivalt seotud;
3) andmebaasi tuleb kaitsta
vastavalt
Eesti
Vabariigi
välislepingule.
AutÕS § 90. Andmebaaside kaitse

1) andmebaasi tegijaks või õiguste
omajaks
on
Euroopa
Liidu
liikmesriigi kodanik või Euroopa
Liidu territooriumil alaliselt elav
isik;
2) andmebaasi tegijaks või õiguste
omajaks on äriühing, mis on
asutatud vastavalt Euroopa Liidu
liikmesriigi seadusele ja mille
registreeritud asukoht, juhatus või

(3) Käesoleva seaduse VIII1 peatüki
sätteid kohaldatakse samuti juhul,
kui:
1) andmebaasi tegijaks või õiguste
omajaks
on
Euroopa
Liidu
liikmesriigi kodanik või Euroopa
Liidu territooriumil alaliselt elav
isik;
2) andmebaasi tegijaks või õiguste
omajaks on äriühing, mis on
asutatud vastavalt Euroopa Liidu
liikmesriigi seadusele ja mille
registreeritud asukoht, juhatus või
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96/9/EÜ Artikkel 11 Sui generis
õiguse subjektid

BK Art 6 (2) Eelmises lõikes
nimetatud piirangud ei kehti
õigustele, mis autor võis omandada
teosele, mis avaldati Liitu kuuluvas
riigis enne selliste piirangute
jõustumist.
(3) Liitu kuuluvad riigid, mis
piiravad autoriõiguse tagamist
vastavalt käesolevale artiklile,
informeerivad sellest Ülemaailmse
Intellektuaalse
Omandi
Organisatsiooni
peadirektorit
(edaspidi peadirektor) kirjaliku
deklaratsiooniga,
täpsustades,
milliste riikide suhtes on kaitse
piiratud ja milliste nende riikide
kodanikeks olevate autorite õiguste
osas
piiranguid
kohaldatakse.
Peadirektor informeerib sellest
deklaratsioonist viivitamata kõiki
Liitu kuuluvaid riike.

1. Artiklis 7 ettenähtud õigust
kohaldatakse niisuguse andmebaasi
suhtes, mille tegijad või õiguste
valdajad on liikmesriigi kodanikud
või kelle alaline elukoht asub
ühenduse territooriumil.
2. Lõiget 1 kohaldatakse ka
niisuguste äriühingute suhtes, mis
on asutatud vastavalt liikmesriigi
seadustele ja mille registreeritud
asukoht, juhatus või peamine
tegevuskoht
on
ühenduse
territooriumil; kui aga niisugusel
äriühingul
on
ühenduse
territooriumil ainult registreeritud
asukoht, peab sellise äriühingu
tegevus
olema
liikmesriigi
majandusega tõhusalt ja püsivalt
seotud.

3. Lepingud, millega laiendatakse
artiklis
7
ettenähtud
õigust
kolmandates
riikides
tehtud
andmebaasidele, mis ei kuulu lõike
1 ja 2 sätete reguleerimisalasse,
sõlmib
nõukogu
komisjoni
ettepaneku alusel. Selle menetluse
tulemusel andmebaasidele antud
kaitsetähtaeg ei ole pikem kui
artiklis 10 sätestatud kaitsetähtaeg.

WPPT Art 3 (1) Lepinguosalised
tagavad
käesoleva
lepinguga
ettenähtud kaitse teose esitajatele ja
fonogrammitootjatele, kes on teiste
lepinguosaliste kodanikud.
WPPT Art 4 (1) Käesoleva
lepinguga antavate ainuõiguste
suhtes ning käesoleva lepingu
artiklis 15 ettenähtud õiguse suhtes
saada õiglast tasu kohtleb iga
lepinguosaline artikli 3 lõikes 2
määratletud teiste lepinguosaliste
kodanikke samamoodi nagu oma
kodanikke.

KOMMENTAAR

Praeguse regulatsiooni järgi ei
tuleks
kaitsta
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis1 loodud andmebaasi
või isegi mõnes teises EL-i
liikmesriigis loodud andmebaasi?
See
ei
saa
kindlasti
olla
regulatsiooni
mõtteks
ega
taotluseks. Berni vastastikkuse
põhimõttest ei ole ka kasu, sest
Berni konventsioon ei laiene sui
generis andmebaasile.

Praegune tekst
AutÕS § 90-ga.

tuleb

asendada

NB: selles §-s peaks kajastuma ka
AutÕS § 97: „§ 97. Käesoleva
peatüki
kohaldamine
Euroopa
Vabakaubanduse
Assotsiatsiooni
(European Free Trade Association –

1

Decision of the EEA Joint Committee No 59/96 of 25 October 1996 amending Annex XVII (intellectual property) to the EEA Agreement [1997] OJ L 21/11. Arvutivõrgus: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:021:FULL:EN:PDF (3.08.2013).
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peamine tegevuskoht on Euroopa
Liidu territooriumil. Kui äriühingul
on Euroopa Liidu territooriumil
ainult registreeritud asukoht, peab
sellise äriühingu tegevus olema
Euroopa Liidu ühe liikmesriigi
majandusega tõhusalt ja püsivalt
seotud;

peamine tegevuskoht on Euroopa
Liidu territooriumil. Kui äriühingul
on Euroopa Liidu territooriumil
ainult registreeritud asukoht, peab
sellise äriühingu tegevus olema
Euroopa Liidu ühe liikmesriigi
majandusega tõhusalt ja püsivalt
seotud.

3) andmebaasi tuleb kaitsta
vastavalt
Eesti
Vabariigi
välislepingule.

(7) Käesolevat seadust kohaldatakse
varem
avaldamata
teosele,
kirjanduskriitilisele või teaduslikule
väljaandele, kui
1) vastava teose välja andnud isik
on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti
Vabariigi territooriumil alaliselt
elav isik;
2) vastava teose välja andnud isik
on juriidiline isik, kelle asukoht on
Eesti Vabariigis;
3)
varem avaldamata
teost,
kirjanduskriitilist või teaduslikku
väljaannet tuleb kaitsta vastavalt
Eesti Vabariigi välislepingule.
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WPPT Art 4 (2) Lõikes 1
ettenähtud kohustust ei kohaldata
selles
ulatuses,
milles
teine
lepinguosaline kasutab käesoleva
lepingu artikli 15 lõikes 3 lubatud
reservatsioone.
RK Art 2 1. Riiklik kohtlemine
konventsiooni
tähenduses
on
kohtlemine, mis on tagatud selle
liikmesriigi siseriikliku seadusega,
kus kaitset nõutakse,
a) esitajatele, kes on selle
liikmesriigi kodanikud, seoses
esitustega, mis toimuvad, mida
kantakse üle või mida esmakordselt
salvestatakse
selle
riigi
territooriumil;
b) fonogrammitootjatele, kes on
selle liikmesriigi kodanikud, seoses
fonogrammidega,
mis
on
esmakordselt
salvestatud
või
esmakordselt avaldatud selle riigi
territooriumil;
c) ringhäälinguorganisatsioonidele,
mille
peakorter
asub
selle
liikmesriigi territooriumil, seoses
saadetega, mida edastatakse selle
riigi territooriumil paiknevatest
saatjatest.
RK Art 2 2. Riiklik kohtlemine
sõltub konventsiooniga spetsiaalselt
tagatud kaitsest ja konventsioonis
spetsiaalselt sätestatud piirangutest.

KOMMENTAAR
EFTA) riikidele
Käesolevat peatükki kohaldatakse
vastavalt
Eesti
Vabariigi
välislepingule
Euroopa
majanduspiirkonna territooriumil,
mis
lisaks
Euroopa
Liidu
liikmesriikidele hõlmab Islandi
Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi
ja Norra Kuningriigi.“.
Kogu 12. peatükk on asjakohane.

RK Art 4 Lliikmesriik tagab riikliku
kohtlemise esitajatele, kui üks
järgnevatest
tingimustest
on
täidetud:
a) esitus toimub teises liikmesriigis;
b)
esitus
on
salvestatud
fonogrammis,
mida
kaitstakse

5

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

konventsiooni artikli 5 kohaselt;
c) esitus, mis ei ole salvestatud
fonogrammis, antakse edasi saates,
mida kaitstakse konventsiooni
artikli 6 kohaselt.
RK Art 5(1) Liikmesriik tagab
rahvusliku
kohtlemise
fonogrammitootjale,
kui
üks
järgnevatest
tingimustest
on
täidetud:
a) fonogrammitootja on teise
liikmesriigi
kodanik
(kodakondsuskriteerium);
b) heli esmakordne salvestus tehti
teises
liikmesriigis
(salvestuskriteerium);
c)
fonogramm
avaldati
esmakordselt teises liikmesriigis
(avaldamiskriteerium).
RK Art 6(1)
1. Liikmesriik tagab rahvusliku
kohtlemise
ringhäälinguorganisatsioonile, kui
üks kahest järgnevast tingimusest
on täidetud:
a)
ringhäälinguorganisatsiooni
peakorter asub teises liikmesriigis;
b) saade edastati saatjast, mis asub
teises liikmesriigis.
Fonogrammitootjat
fonogrammi
loata paljundamise vastu kaitsev
konventsioon
Artikkel 2
Osalisriik
kaitseb
fonogrammitootjat, kes on teise
osalisriigi kodanik, ilma tema loata
fonogrammi
reprodutseerimise
vastu, sellise koopia importimise
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KOMMENTAAR

vastu, kui selline reprodutseerimine
või import toimub üldsusele
levitamise eesmärgil, ning sellise
koopia üldsusele levitamise vastu.
§ 2. Õiguste presumptsioon
§ 4 Teosed,
autoriõigus
(1) Õiguste objekti kaitstust
käesolevas seaduses sätestatud
õigustega eeldatakse, välja arvatud
juhul, kui käesolevast seadusest
tulenevalt esineb seda välistav
ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus
lasub õiguste objekti õigusega
kaitstuse vaidlustajal.

millele

tekib

(6) Teose kaitstust autoriõigusega
eeldatakse, välja arvatud juhul, kui
käesolevast seadusest või muudest
autoriõigusaktidest
tulenevalt
esineb seda välistav ilmne asjaolu.
Tõendamiskohustus lasub teose
autoriõigusega
kaitstuse
vaidlustajal.

2009/24/EÜ Artikkel 3 Isikud,
kellel on õigus kaitsele
Kaitse tagatakse kõigile füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kellel on
selleks õigus kirjandusteoste suhtes
kohaldatavate
siseriiklike
autoriõigusalaste õigusaktide alusel.

§ 621. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste presumptsioon
(1) Autoriõigusega kaasnevate
õiguste objekti kaitstust eeldatakse,
välja arvatud juhul, kui käesolevast
seadusest
või
muudest
autoriõigusaktidest
tulenevalt
esineb seda välistav ilmne asjaolu.
Tõendamiskohustus
lasub
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti kaitstuse vaidlustajal.

(2) Isiku, kes avaldab teose oma
nime
või
oma
üldtuntud
pseudonüümi
all,
autorsust
eeldatakse, kuni pole tõendatud
vastupidist.
Tõendamiskohustus
lasub autorsuse vaidlustajal.
Variant 2:

§ 29. Autorsuse presumptsioon
(1) Isiku, kes avaldab teose oma
nime all või oma üldtuntud
pseudonüümi või autorimärgi all,
autorsust
presumpeeritakse
(eeldatakse), kuni pole tõendatud
vastupidist.
Tõendamiskohustus
lasub autorsuse vaidlustajal.

2004/48/EÜ Artikkel 5
Autorsuse ja omandilise kuuluvuse
presumptsioon
Käesolevas direktiivis kirjeldatud
meetmete,
protseduuride
ja
õiguskaitsevahendite kohaldamine
tähendab, et:
a) kirjandus- või kunstiteose
autorina käsitatakse isikut, kelle
puhul on vastupidiste tõendite
puudumisel piisav, kui tema nimi
esineb teosel tavapärasel viisil, ja

BK Art 15 (1) Selleks, et käesoleva
konventsiooniga
kaitstava
kirjandus- või kunstiteose autorit
saaks
vastupidiste
tõendite
puudumisel vaadelda nimetatud
teose autorina, ja et tal oleks sellest
tulenevalt
õigus
algatada
kohtumenetlus õiguste rikkumise
puhul Liitu kuuluvates riikides,
piisab, kui autori nimi esineb teosel
tavapärasel viisil. Käesolevat lõiget
kohaldatakse samuti juhul, kui
nimena kasutatakse pseudonüümi ja
autori poolt võetud pseudonüüm ei
jäta kahtlust autori isiku suhtes.
(2) Isikut või juriidilist isikut, kelle
nimi esineb kinematograafiateosel
tavapärasel
viisil,
loetakse
vastupidiste tõendite puudumisel
nimetatud teose tegijaks.
(3) Anonüümsete või pseudonüümi
all avaldatud teoste puhul, mida ei
hõlma eespooltoodud 1. lõige,
loetakse kirjastajat, kelle nimi
esineb teosel, vastupidiste tõendite
puudumisel, autori esindajaks, ja
selles funktsioonis omab ta õigust
kaitsta ja teostada autori õigusi.
Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata
juhul, kui autor teeb oma isiku
teatavaks ja esitab nõude teose
autorsusele.

BK Art 15 (4) alusel ei ole Eestis
kompetentset organit määratud, sest
kehtiva õiguse ja eelnõu kohaselt on
rahvaloominguteosed kaitse alt
väljas.

BK Art 15 (4) (a) Avaldamata
teoste puhul, mille autor ei ole
teada, kuid on alust arvata, et ta on
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(2) Füüsilise või juriidilise isiku,
kes avaldab teose oma nime või
oma üldtuntud pseudonüümi all,
autorsust eeldatakse, kuni pole
tõendatud
vastupidist.
Tõendamiskohustus lasub autorsuse
vaidlustajal .
(3) Kui autoriõigusega kaasnevate
õiguste objektile või selle pakendile
on kantud tähis, mida saab otseselt
seostada autoriõigusega kaasnevate
õiguste
omaja
või
tema
õigusjärglasega, või sellist tähist
kasutatakse muus seoses vastava
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektiga,
eeldatakse
tähisega
seostatava
autoriõigusega
kaasnevate õiguste omaja õigusi
vastavale
objektile.
Tõendamiskohustus lasub õiguste
olemasolu vaidlustajal.

KEHTIV SÄTE

§ 621. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste presumptsioon
(3) Kui autoriõigusega kaasnevate
õiguste objektile või selle pakendile
on kantud tähis, mida saab otseselt
seostada autoriõigusega kaasnevate
õiguste
omaja
või
tema
õigusjärglasega, või sellist tähist
kasutatakse muus seoses vastava
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektiga,
eeldatakse
tähisega
seostatava
autoriõigusega
kaasnevate õiguste omaja õigusi
vastavale objektile.

(4) Anonüümselt või pseudonüümi
all avalikustatud teose autoril on
autoriõigus
sellele
teosele.
Momendini, mil autor avab oma
kodanikunime ja tõestab oma
autorsust, teostab autori varalisi
õigusi
teose
õiguspäraselt
avaldanud isik.

§ 29. Autorsuse presumptsioon
(2) Anonüümselt, pseudonüümi või
autorimärgi all avalikustatud teose
autoril on autoriõigus sellele
teosele. Momendini, mil autor avab
oma kodanikunime ja tõestab oma
autorsust, teostab autori varalisi
õigusi
teose
õiguspäraselt
avaldanud isik.

(5) Autorit käesoleva paragrahvi
lõikes 4 ettenähtud juhtudel
esindanud isik säilitab tema poolt
esindajaks olemise ajal omandatud
õigused teose kasutamiseks, kui
tema
ja
autori
vahelise
kokkuleppega ei ole ette nähtud
teisiti.

(3) Autorit käesoleva paragrahvi 2.
lõikes
ettenähtud
juhtudel
esindanud isik säilitab tema poolt
esindajaks olemise ajal omandatud
õigused teose kasutamiseks, kui
tema
ja
autori
vahelise
kokkuleppega ei ole ette nähtud
teisiti.

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

sellest tulenevalt antakse talle õigus
alustada rikkumise uurimist;
b) punkti a sätted kehtivad mutatis
mutandis autoriõigustega seotud
õiguste valdajatele, arvestades
nende kaitstavat objekti.

Liitu kuuluva riigi kodanik, määrab
selle
riigi
seadusandlus
kompetentse organi, kes esindab
autorit ja kellel on õigus kaitsta ja
teostada
autori
õigusi
Liitu
kuuluvates riikides.
(b) Liitu kuuluvad riigid, kus
nimetatud
organ
määratakse
vastavalt
käesolevale
sättele,
informeerivad
sellest
kirjaliku
deklaratsiooniga
peadirektorit,
andes kogu informatsiooni sel viisil
määratud organi kohta. Peadirektor
informeerib sellest deklaratsioonist
viivitamata kõiki Liitu kuuluvaid
riike.

KOMMENTAAR

RK Art 11 Kui liikmesriik nõuab
vastavalt
oma
siseriiklikule
seadusele
teatud
formaalsuste
järgimist
kui
tingimust
fonogrammitootja või esitaja või
mõlema õiguste kaitseks seoses
fonogrammidega,
siis
need
formaalsused loetakse täidetuks, kui
avaldatud fonogrammi kõik käibel
olevad koopiad või nende ümbrised
kannavad märget, mis sisaldab
sümbolit p ja sellele lisatud esmase
avaldamise aastat, ja mis on
esitatud sellisel viisil, et märge
kaitse nõude kohta on küllaldaselt
nähtav. Kui koopialt või selle
ümbriselt ei ilmne, kes on tootja või
tootjalitsentsi valdaja (kui koopial
või selle ümbrisel puudub tootja või
tootjalitsentsi
valdaja
nimi,
kaubamärk või
muu vastav
tunnusmärk), peab märge sisaldama
ka isiku nime, kes valdab nimetatud
esitajate õigusi riigis, kus salvestis
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tehti.
§ 3. Autoriõigus, autoriõigusega
kaasnevad
õigused
ja
omandiõigus

§ 16. Autoriõigus ja omandiõigus

(1) Autoriõigus teosele kuulub
autorile või tema pärijale sõltumata
sellest, kellel on omandiõigus
sellele materiaalsele objektile,
milles teos on väljendatud. Autori
või tema pärija varaliste õiguste
teostamise viis määratakse kindlaks
autori või tema pärija ja omaniku
vahelise kokkuleppega. Käesoleva
lõike
sätted
laienevad
ka
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektidele.

(1) Autoriõigus teosele kuulub
autorile või tema pärijale sõltumata
sellest, kellel on omandiõigus
sellele materiaalsele objektile,
milles teos on väljendatud. Autori
või tema pärija varaliste õiguste
teostamise viis määratakse kindlaks
autori või tema pärija ja omaniku
vahelise kokkuleppega.

(2) Kujutava kunsti teose autoril on
õigus nõuda oma teosest koopia
valmistamiseks juurdepääsu teose
originaalile, mis on teise isiku
omandis või valduses.

(2) Kujutava kunsti teose autoril on
õigus nõuda oma teosest koopia
valmistamiseks juurdepääsu teose
originaalile, mis on teise isiku
omanduses
või
tiitlipärases
valduses.

(3) Omaniku nõusolekul võib autor
parandada, täiendada või muul viisil
ümber töötada oma kujutava kunsti
teost, arhitektuuri-, tarbekunsti-,
disaini- jms teost.

(3) Omaniku nõusolekul võib autor
parandada, täiendada või muul viisil
ümber töötada oma kujutava kunsti
teost, arhitektuuri-, tarbekunsti-,
disaini- jms teost.

§
4.
Mõnede
autoriõigust
puudutavate sätete kohaldamine
autoriõigusega
kaasnevatele
õigustele

Äkki on vaja väga üldist normi, mis
ütleb,
et
kõik
autoriõigusi
reguleerivad sätted laienevad ka
kaasnevatele õigustele v.a kui
nende olemusest ei tulene teisiti.
Tuleks vaadata, kuidas teised riigid
on taolise üldklausli sätestanud.

Konkreetne norm kehtivas seaduses
puudub. Sellega tuleks veel
tegeleda, et ta tõesti kataks kõik
juhud.

Käesoleva seaduse II peatüki
sätteid,
mis
puudutavad
autoriõiguse
tekkimist
teose
loomise vaheetappidele, ühis- ja
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kaasautorsust ning õiguste sisu
kohaldatakse ka autoriõigusega
kaasnevatele
õigustele,
kui
käesoleva seaduse III peatükis ei
ole teisiti viidatud.
§ 5. Õiguse objekt ja õiguse
omaja

Konkreetne norm kehtivas seaduses
puudub.

(1) Õiguse objektiks käesoleva
seaduse tähenduses loetakse teoseid
ning autoriõigusega kaasnevate
õiguste objekte.
(2) Õiguse omajaks käesoleva
seaduse
tähenduses
loetakse
autoreid
ning
autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajaid.
§ 6. Avalikustamine
(1) Õiguse objekti avalikustamiseks
käesoleva
seaduse
tähenduses
loetakse õiguse objekti avaldamist
või üldsusele suunamist.

§ 8. Autoriõigus avalikustamata ja
avalikustatud teostele
(1)
Autoriõigus
tekib
nii
avalikustamata kui ka avalikustatud
(avaldatud, üldsusele suunatud)
teostele.

(2)
Õiguse
objekt
loetakse
avaldatuks, kui õiguse objekt või
selle mistahes vormis tehtud koopia
on õiguse omaja nõusolekul antud
üldsusele kasutamiseks koguses,
mis võimaldab üldsusel sellega
tutvuda või seda omandada (teose
trükis väljaandmine, õiguse objekti
eksemplaride panemine müügile,
jaotamine, laenutamine, rentimine
ja muul viisil tasu eest või tasuta
kasutada andmine, samuti üldsusele
kättesaadavaks
tegemine).
Avaldamiseks ei loeta draamateose
ja
muusikalise
draamateose,

§ 9. Avaldatud teosed
(1) Teos loetakse avaldatuks, kui
teos või teose mis tahes vormis
reprodutseeritud koopiad on autori
nõusolekul
antud
üldsusele
kasutamiseks
koguses,
mis
võimaldab üldsusel sellega tutvuda
või
seda
omandada.
Teose
avaldamiseks loetakse muu hulgas
teose trükis väljaandmist, teose
eksemplaride panemist müügile,
jaotamist, laenutamist, rentimist ja
muul viisil tasuta või tasu eest
kasutada andmist.
(3) Teose avaldamiseks ei loeta

BK Art 3(3) (3) Väljend "avaldatud
teosed" tähendab teoseid, mis on
avaldatud
nende
autorite
nõusolekul, sõltumata koopiate
valmistamise viisist, tingimusel, et
selliste koopiate kättesaadavus
vastab
avalikkuse
õigustatud
nõudmistele,
arvestades
teose
iseloomu. Draama-, muusikalise
draamateose, kinematograafia- või
muusikateose
esitamist,
kirjandusteose avalikku esitamist,
kirjandusvõi
kunstiteose
edastamist kaabli kaudu või
ülekandmist raadio või televisiooni
vahendusel,
kunstiteose
eksponeerimist ja arhitektuuriteose
ehitamist
ei
loeta
teose
avaldamiseks.

Avalikustamise kontseptsioon –
avaldamine kui füüsiliste koopiate
avalikustamine
ja
üldsusele
suunamine kui tehniliste vahendite
kaudu
avalikustamine,
s.h.
üldsusele kätetsaadavaks tegemine
(arvutivõrgu vahendusel).
Kontrollida BK Art 3(3)
BK Art 3(4) puudu kehtiva seaduse
ja eelnõu tekstist, eelnõu uuendatud
versioonile lisatud.

BK Art 3(4) Teos loetakse
samaaegselt avaldatuks mitmes
riigis kui see on avaldatud kahes
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muusikateose ning kirjandusteose
avalikku
esitamist,
filmi
demonstreerimist, kirjandus- ja
kunstiteose edastamist raadios ja
televisioonis
või
teose
taasedastamist
kaabellevivõrgu
kaudu samuti edastamist satelliidi
kaudu, kunstiteose eksponeerimist
ja arhitektuuriteose ehitamist (välja
arvatud üldsusele kättesaadavaks
tegemise puhul).

draamateose
ja
muusikalise
draamateose ning muusikateose
esitamist, audiovisuaalse teose
demonstreerimist,
kirjandusteose
avalikku esitamist, kirjandus- ja
kunstiteose edastamist raadios ja
televisioonis või teose edastamist
kaabellevivõrgu kaudu, kunstiteose
eksponeerimist ja arhitektuuriteose
ehitamist, välja arvatud käesoleva
paragrahvi 2. lõikes toodud juhul.

või enamas riigis kolmekümne
päeva
jooksul
pärast
teose
esmakordset avaldamist.

(3) Õiguse objekt loetakse üldsusele
suunatuks, kui see üldsuseni viidud
mis tahes tehnilise vahendi või
protsessi vahendusel käesoleva
seaduse paragrahvis 16 nimetatud
moel.

§ 9. Avaldatud teosed
(2) Teos loetakse avaldatuks, kui
see on salvestatud arvutisüsteemi,
mis on üldsusele avatud.

RK Art 6 (d) d) "avaldamine"
üldsusele
piisaval
hulgal
fonogrammi koopiate pakkumine;

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

WPPT Art 2 (e) "avaldamine" –
fikseeritud esituse või fonogrammi
avaldamine tähendab fikseeritud
esituse või fonogrammi koopiate
pakkumist üldsusele õiguste valdaja
nõusolekul ja tingimusel, et
koopiaid
pakutakse
üldsusele
piisaval hulgal;

§ 7. Üldsus ja üldsusele avatud
koht.
(1) Üldsuseks käesoleva seaduse
tähenduses loetakse määramata
isikute ring väljaspool perekonda ja
lähimat tutvusringkonda.

§ 8. Autoriõigus avalikustamata ja
avalikustatud teosele
(2) Üldsuseks loetakse määramata
isikute ringi väljaspool perekonda
ja lähimat tutvusringkonda.

(2) Üldsusele avatud kohaks
käesoleva
seaduse
tähenduses
loetakse territoorium, ehitis või
ruum, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või kuhu sellise koha
omanik või valdaja võimaldab
sissepääsu individuaalselt (tänav,
väljak,
park,
spordirajatis,
lauluväljak, turg, puhkeala, teater,
näitusesaal, kino, klubi, diskoteek,
kauplus,
jaekaubandusettevõte,
teenindusettevõte,
ühissõiduk,

§ 10. Üldsusele suunatud teosed
(7) Üldsusele avatud kohaks
käesoleva
seaduse
tähenduses
loetakse territoorium, ehitis või
ruum, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või kuhu sellise koha
omanik või valdaja võimaldab
sissepääsu individuaalselt (tänav,
väljak,
park,
spordirajatis,
lauluväljak, turg, puhkeala, teater,
näitusesaal, kino, klubi, diskoteek,
kauplus,
jaekaubandusettevõte,
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majutusettevõte jms).

§ 8. Teosed,
autoriõigus

millele

teenindusettevõte,
majutusettevõte jms).

tekib

§ 4. Teosed,
autoriõigus

EL DIREKTIIV

millele

BK Art 2(1) Väljend "kirjandus- ja
kunstiteosed" hõlmab igasuguseid
tooteid kirjanduse, teaduse või
kunsti valdkonnas, sõltumata selle
väljendusviisist või -vormist, nagu
näiteks raamatuid, brozhüüre ja teisi
kirjutisi; loenguid, pöördumisi,
jutlusi ja teisi samalaadseid teoseid;
draamavõi
muusikalisi
draamateoseid; koreograafiateoseid
ja
pantomiimiteoseid;
muusikateoseid tekstiga või ilma
tekstita;
kinematograafiateoseid,
millega
võrdsustatakse
kinematograafiale analoogsel viisil
valminud
teosed;
joonistus-,
maalikunsti-,
arhitektuuri-,
skulptuuri-,
graveerimisja
litograafiateoseid;
fotograafiateoseid,
millega
võrdsustatakse
fotograafiale
analoogsel viisil valminud teosed;
tarbekunsti teoseid; illustratsioone,
kaarte, plaane, visandeid ja
kolmemõõtmelisi
teoseid
geograafia, topograafia, arhitektuuri
või teaduse valdkonnas.

tekib

(1) Teoseks käesoleva seaduse
tähenduses loetakse mis tahes
originaalset tulemust kirjanduse,
kunsti või teaduse valdkonnas, mis
on
väljendatud
mingisuguses
objektiivses vormis ja on selle
vormi
kaudu
tajutav
ning
kopeeritav kas vahetult või mingi
tehnilise vahendi abil. Teos on
originaalne, kui see on autori enda
intellektuaalse loomingu tulemus.

(2) Teoseks käesoleva seaduse
tähenduses loetakse mis tahes
originaalset tulemust kirjanduse,
kunsti või teaduse valdkonnas, mis
on
väljendatud
mingisuguses
objektiivses vormis ja on selle
vormi
kaudu
tajutav
ning
reprodutseeritav kas vahetult või
mingi tehnilise vahendi abil. Teos
on originaalne, kui see on autori
enda
intellektuaalse
loomingu
tulemus.

(2)
Teosed,
millele
autoriõigus, on muuhulgas:

(3)
Teosed,
autoriõigus, on:

1) ilukirjandus-, publitsistika-,
poliitika-,
haridusalased
jms
kirjalikud teosed;
2)
teaduslikud
ja
populaarteaduslikud kirjalikud ja
kolmemõõtmelised
teosed
(monograafiad, artiklid, teadusliku
töö aruanded, plaanid, skeemid,
maketid, mudelid, testid jms);
3)
arvutiprogrammid,
mida
kaitstakse nagu kirjandusteoseid.
Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis
tahes väljendusvormile;
4) kõned, loengud, ettekanded,

KOMMENTAAR

ühissõiduk,

(1) Autoriõigus tekib kirjandus-,
kunsti- ja teadusteostele.

tekib

RAHVUSVAHELINE LEPING

millele

tekib

1) ilukirjandus-, publitsistika-,
poliitika-,
haridusalased
jms
kirjalikud teosed;
2)
teaduslikud
ja
populaarteaduslikud kirjalikud ja
kolmemõõtmelised
teosed
(monograafiad, artiklid, teadusliku
töö aruanded, plaanid, skeemid,
maketid, mudelid, testid jms);
3)
arvutiprogrammid,
mida
kaitstakse nagu kirjandusteoseid.
Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis
tahes väljendusvormile;
4) kõned, loengud, ettekanded,

2009/24/EÜ Artikkel 1 Kaitse
eesmärk
1. Vastavalt käesoleva direktiivi
sätetele kaitsevad liikmesriigid
arvutiprogramme
autoriõigusega
kui
kirjandusteoseid
Berni
kirjandus- ja kunstiteoste kaitse
konventsiooni
tähenduses.

BK Art 2(2) Liitu kuuluvate riikide
seadusandlus võib aga ette näha, et
teoseid üldse või kindlaksmääratud
teoste liike ei kaitsta, kui nad ei ole
fikseeritud mingis materiaalses
vormis.
BK Art 2(7) Vastavuses käesoleva
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jutlused jt teosed, mis koosnevad
sõnadest ja on väljendatud suuliselt
(suulised teosed);
5) stsenaariumid ja stsenaariumi
plaanid, libretod;
6) draama- ja muusikalised
draamateosed;
7) muusikateosed tekstiga ja ilma
tekstita;
8)
koreograafiateosed
ja
pantomiimid;
9) filmid;

jutlused jt teosed, mis koosnevad
sõnadest ja on väljendatud suuliselt
(suulised teosed);
5) stsenaariumid ja stsenaariumi
plaanid, libretod;
6) draama- ja muusikalised
draamateosed;
7) muusikateosed tekstiga ja ilma
tekstita;
8)
koreograafiateosed
ja
pantomiimid;
9) audiovisuaalsed teosed (§ 33);
10) [kehtetu - RT I 1999, 97, 859 jõust. 06.01.2000]

10)
maalikunstiteosed,
graafikateosed, trükikunstiteosed,
joonistused, illustratsioonid;
11) lavastused ja lavakujunduslikud
teosed;
12) skulptuuriteosed;
13)
arhitektuurne
graafika
(joonistused, eskiisid, skeemid,
joonised, plaanid, projektid jm),
projekti
sisu
lahtimõtestavad
seletuskirjad,
tekstilisad,
programmid,
arhitektuursed
plastikateosed (mudelid, maketid
jm),
arhitektuurija
maastikuarhitektuuriteosed
(hooned,
rajatised,
pargid,
haljasalad
jm),
linnaehitusansamblid
ja
kompleksid;
14) tarbekunstiteosed;
15) disaini- ja moekunstiteosed;

11)
maalikunstiteosed,
graafikateosed, trükikunstiteosed,
joonistused, illustratsioonid;
12)
lavastused
ja
lavakujunduslikud teosed;
13) skulptuuriteosed;
14)
arhitektuurne
graafika
(joonistused, eskiisid, skeemid,
joonised, plaanid, projektid jm),
projekti
sisu
lahtimõtestavad
seletuskirjad,
tekstilisad,
programmid,
arhitektuursed
plastikateosed (mudelid, maketid
jm),
arhitektuurija
maastikuarhitektuuriteosed
(hooned,
rajatised,
pargid,
haljasalad
jm),
linnaehitusansamblid
ja
kompleksid;
15) tarbekunstiteosed;
16) disaini- ja moekunstiteosed;

Käesoleva direktiivi kohaldamisel
hõlmab termin „arvutiprogrammid”
nende väljatöötamisele eelnevaid
materjale.
2. Käesoleva direktiivi kohast
kaitset
kohaldatakse
arvutiprogrammi
kõigi
avaldumisvormide
suhtes.
Arvutiprogrammi kõigi elementide,
sealhulgas selle liideste aluseks
olevad ideed ja põhimõtted ei ole
kaitstud autoriõigusega käesoleva
direktiivi alusel.
3. Arvutiprogramm on kaitstud, kui
see on algupärane selles mõttes, et
tegemist
on
autori
enda
intellektuaalse loominguga. Kaitse
kohaldamise otsuse tegemisel ei
kohaldata muid kriteeriume.

konventsiooni 7. artikli 4. lõike
sätetega, määrab Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus kindlaks oma
seaduste
kohaldamise
ulatuse
tarbekunsti
teostele
ja
tööstusnäidistele* ning mudelitele,
aga samuti tingimused, mille
kohaselt neid teoseid, näidiseid ja
mudeleid kaitstakse. Teostel, mida
nende päritolumaal kaitstakse ainult
kui näidiseid ja mudeleid, on Liitu
kuuluvas teises riigis õigus ainuüksi
sellisele erikaitsele, mis on tagatud
selles riigis näidistele ja mudelitele;
kui aga nimetatud riigis selline
erikaitse puudub, kaitstakse neid
teoseid kui kunstiteoseid.

2009/24/EÜ Artikkel 3 Isikud,
kellel on õigus kaitsele
Kaitse tagatakse kõigile füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kellel on
selleks õigus kirjandusteoste suhtes
kohaldatavate
siseriiklike
autoriõigusalaste õigusaktide alusel.

KOMMENTAAR

BK
Art
14bis
(1)
Kinematograafiateost kaitstakse kui
originaalteost,
kahjustamata
mistahes
kohandatud
või
reprodutseeritud teose autoriõigust.
Isik, kellele kuulub autoriõigus
kinematograafiateosele
kasutab
samasuguseid
õigusi
nagu
originaalteose autor, kaasa arvatud
eelmises artiklis nimetatud õigused.
WCT Artikkel
kaitse ulatus

2

Autoriõiguse

Autoriõiguse
kaitse
laieneb
väljendustele ja mitte ideedele,
menetlustele, töömeetoditele või
matemaatilistele mõistetele kui
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16)
fotograafiateosed
ja
fotograafiaga analoogilisel viisil
saadud
teosed,
slaidid
ja
slaidifilmid;
17)
kartograafiateosed
(topograafilised,
geograafilised,
geoloogilised jt kaardid, atlased,
maketid);
18) õigusaktide projektid;
19) standardid ja standardite
kavandid;
20)
arvamused,
retsensioonid,
eksperthinnangud jms;
21) tuletatud teosed, see on teose
tõlge, algse teose kohandus
(adaptsioon), töötlus (arranžeering)
ja teose muu töötlus;
22)
teoste
kogumikud
ja
informatsiooni
kogumikud
(sealhulgas andmebaasid).
23) muud teosed.

17)
fotograafiateosed
ja
fotograafiaga analoogilisel viisil
saadud
teosed,
slaidid
ja
slaidifilmid;
18)
kartograafiateosed
(topograafilised,
geograafilised,
geoloogilised jt kaardid, atlased,
maketid);
19) õigusaktide projektid;
191) standardid ja standardite
kavandid;
20)
arvamused,
retsensioonid,
eksperthinnangud jms;
21) tuletatud teosed, see on teose
tõlge, algse teose kohandus
(adaptsioon), töötlus (arranžeering)
ja teose muu töötlus;
22)
teoste
kogumikud
ja
informatsiooni
kogumikud
(sealhulgas andmebaasid).

(3) Andmebaas teosena käesoleva
seaduse
tähenduses
on
süstemaatiliselt või metoodiliselt
korrastatud
iseseisvate
teoste,
andmete või muu materjali kogu,
mis on individuaalselt kättesaadav
elektrooniliste või muude vahendite
abil. Andmebaasi mõiste ei hõlma
selle tegemiseks ega käivitamiseks
vajaminevat
arvutiprogrammi.
Käesoleva seadusega kaitstakse
autoriõigusega andmebaasi, mis
oma sisu valiku ja korralduse tõttu
on autori enda intellektuaalse
loomingu
tulemus,
ning
ei
kohaldata mingit muud kriteeriumi.

Andmebaas käesoleva seaduse
tähenduses on süstemaatiliselt või
metoodiliselt korrastatud iseseisvate
teoste, andmete või muu materjali
kogu, mis on individuaalselt
kättesaadav elektrooniliste või
muude vahendite abil. Andmebaasi
mõiste ei hõlma selle tegemiseks
ega käivitamiseks vajaminevat
arvutiprogrammi.
Käesoleva
seaduse
alusel
kaitstakse
autoriõigusega andmebaasi, mis
oma sisu valiku ja korralduse tõttu
on autori enda intellektuaalse
loomingu
tulemus,
ning
ei
kohaldata mingit muud kriteeriumi;
23) muud teosed.

EL DIREKTIIV
2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 6 Fotode kaitse
Fotosid, mis on algupärased, s.o
mille puhul on tegemist autori enda
intellektuaalse
loominguga,
kaitstakse vastavalt artiklile 1.
Kaitse
kohaldamise
otsuse
tegemisel ei kohaldata muid
kriteeriume. Liikmesriigid võivad
ette näha muude fotode kaitse.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

sellistele.

WCT Artikkel 4 Arvutiprogrammid
Arvutiprogramme kaitstakse kui
kirjandusteoseid
Berni
konventsiooni artikli 2 tähenduses.
Sellist
kaitset
kohaldatakse
arvutiprogrammide suhtes nende
väljendusviisist
või
–vormist
olenemata.
TRIPS Artikkel 9. Suhe Berni
konventsiooniga
2. Autoriõiguse kaitse laieneb
väljendustele, mitte aga ideedele,
protsessidele, töömeetoditele või
matemaatilistele mõistetele kui
sellistele.

96/9/EÜ Artikkel 1 Reguleerimisala
1. Käesolev direktiiv käsitleb
ükskõik
millises
vormis
andmebaaside õiguskaitset.
2. Andmebaas käesoleva direktiivi
tähenduses on süstemaatiliselt või
metoodiliselt korrastatud iseseisvate
teoste, andmete või muu materjali
kogu, mis on individuaalselt
kättesaadav elektrooniliste või
muude vahendite abil.
3. Käesoleva direktiivi alusel ei
kohaldata kaitset elektrooniliste
vahendite
abil
kättesaadavate
andmebaaside
tegemiseks
või
käivitamiseks
kasutatud
arvutiprogrammide suhtes.
96/9/EÜ Artikkel 3 Kaitse ülesanne
1. Vastavalt käesolevale direktiivile

TRIPS
Artikkel
10.
Arvutiprogrammid ja andmekogud
1.
Arvutiprogramme,
kas
lähtetekstina või objektkoodi näol,
kaitstakse nagu kirjandusteoseid
vastavalt Berni konventsioonile
(1971).
2. Andme- või muu materjali
kogusid, nii arvutiga loetavaid kui
muul kujul, mis nende sisu valiku
või korralduse alusel moodustavad
intellektuaalse loomingu, kaitstakse
sellistena. Niisugune kaitse, mis ei
laiene andmetele või materjalile
endale, ei kahjusta autoriõigusi, mis
sisalduvad andmetes või materjalis
endas.

Andmebaasi direktiivi art. 3 lg 2 ei
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(4) Autoril tekib autoriõigus ka
teose
loomise
vaheetappide
resultaatidele (eskiis, visand, plaan,
joonis, peatükk, arvutiprogrammi
loomise lähtematerjal jms), kui
need vastavad käesoleva paragrahvi
2. lõikes sätestatule.
(5) Teose originaalne pealkiri
(nimetus)
kuulub
kaitsmisele
teosega võrdsetel alustel.

EL DIREKTIIV
kaitstakse sisu valiku või korralduse
poolest autori intellektuaalseks
loominguks olevaid andmebaase
sellistena
autoriõiguse
alusel.
Mingeid muid kriteeriume nende
niisuguse kaitse alla sobivuse
kindlaksmääramiseks ei rakendata.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
sisaldu otseselt eelnõus, kuid see on
tuletatav
autoriõiguse
üldisest
loogikast. Seda toetab ka § 20 lg 2
(kaasautori
osa
iseseisev
kasutamine).

2. Käesoleva direktiiviga ettenähtud
andmebaaside autoriõiguse kaitse ei
laiene nende sisule ning sellega ei
piirata nimetatud sisu suhtes
kehtivaid õigusi.

§ 33. Autoriõigus audiovisuaalsele
teosele
(4) Film audiovisuaalse teosena
käesoleva seaduse tähenduses on
mis tahes teos, mis koosneb
korrapäraselt seotud kujutistest
koos neid saatvate helidega või ilma
helideta, ja mis on ette nähtud
kasutamiseks vastavate tehniliste
vahenditega.

(1)
Audiovisuaalseks
teoseks
loetakse mis tahes teost, mis
koosneb
korrapäraselt
seotud
kujutistest koos neid saatvate
helidega või ilma helideta, ja mis on
ette nähtud näitamiseks vastavate
tehniliste vahenditega (kinofilm,
telefilm, videofilm jne).

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel
3
Autoriõigusega
kaasnevate õiguste ajaline kehtivus
Termin
"film"
tähendab
kinematograafilist
või
audiovisuaalset teost või liikuvaid
pilte, koos heliga või ilma.
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2006/115/EÜ Artikkel 2
Mõisted
1.
Käesoleva
direktiivi
kohaldamisel kasutatakse mõisteid
järgmises tähenduses:
c)
"film"
tähendab
kinematograafilist
või
audiovisuaalset teost või liikuvaid
pilte, koos heliga või ilma;
§
9.
Autoriõigusega
mittekaitstavad teosed

§ 5. Intellektuaalse tegevuse
tulemused,
millele
käesolevat
seadust ei kohaldata

Käesolevat seadust ei kohaldata
järgmistele intellektuaalse tegevuse
tulemustele:
1) ideed, kujundid, mõisted,
teooriad, protsessid, süsteemid,
meetodid,
kontseptsioonid,
printsiibid, avastised, leiutised jms
intellektuaalse tegevuse resultaadid,
mis on kirjeldatud, selgitatud või
muul viisil väljendatud teoses;

Käesolevat seadust ei kohaldata:

2) rahvaloominguteosed;
3) õigusaktid ja haldusdokumendid
(seadused, seadlused, määrused,
põhimäärused,
juhendid,
käskkirjad);

4) kohtulahendid;
5) riigi ametlikud sümbolid ja
organisatsioonide
sümboolika
(lipud, vapid, ordenid, medalid,
märgid jne);
6) päevauudised;
7) faktid ja andmed;

1) ideedele, kujunditele, mõistetele,
teooriatele,
protsessidele,
süsteemidele,
meetoditele,
kontseptsioonidele, printsiipidele,
avastistele,
leiutistele
jms
intellektuaalse
tegevuse
resultaatidele, mis on kirjeldatud,
selgitatud
või
muul
viisil
väljendatud teoses;
2) rahvaloominguteostele;
3)
õigusaktidele
ja
haldusdokumentidele
(seadused,
seadlused,
määrused,
põhimäärused,
juhendid,
käskkirjad) ning nende ametlikele
tõlgetele;
4) kohtulahenditele ning nende
ametlikele tõlgetele;
5) riigi ametlikele sümbolitele ja
organisatsioonide
sümboolikale
(lipud, vapid, ordenid, medalid,
märgid jne);
6) päevauudistele;
7) faktidele ja andmetele;
8) ideedele ja põhimõtetele, millele

TRIPS Artikkel 9. Suhe Berni
konventsiooniga
2. Autoriõiguse kaitse laieneb
väljendustele, mitte aga ideedele,
protsessidele, töömeetoditele või
matemaatilistele mõistetele kui
sellistele.

Ametlikud tõlked
põhjusel väljas.

on

mingil

Eelnõu paragrahvi
eksitav.

pealkiri

on

WCT Artikkel 2: Autoriõiguse
kaitse ulatus
Autoriõiguse
kaitse
laieneb
väljendustele ja mitte ideedele,
menetlustele, töömeetoditele või
matemaatilistele mõistetele kui
sellistele.

BK Art 2(4) Liitu kuuluvate riikide
seadusandlus määrab kindlaks,
kuidas
kaitstakse
ametlikke
seadusandlikke, halus- või juriidilisi
tekste ja selliste tekstide ametlikke
tõlkeid.

2009/24/EÜ Artikkel 1
eesmärk
2. Käesoleva direktiivi

Kaitse
kohast

BK
Art
2(8)
Käesolevas
konventsioonis ettenähtud kaitse ei
kehti
päevauudistele
või
mitmesugustele teistele faktidele,
mis omavad vaid pressiteabelist
iseloomu.
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8) ideed ja põhimõtted, millele
rajanevad
arvutiprogrammi
elemendid,
kaasa
arvatud
programmi kasutajaliidese aluseks
olevad ideed ja põhimõtted.

rajanevad
arvutiprogrammi
elemendid,
kaasa
arvatud
programmi kasutajaliidese aluseks
olevad ideed ja põhimõtted.

kaitset
kohaldatakse
arvutiprogrammi
kõigi
avaldumisvormide
suhtes.
Arvutiprogrammi kõigi elementide,
sealhulgas selle liideste aluseks
olevad ideed ja põhimõtted ei ole
kaitstud autoriõigusega käesoleva
direktiivi alusel.

BK Art 2bis(1) Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus määrab, kas
jätta eelmises artiklis sätestatud
kaitsest täielikult või osaliselt ilma
poliitilised
kõned
ja
kohtuprotsesside käigus peetud
kõned.

§ 10. Autoriõiguse tekkimine

§ 28. Teose autor
(1) Autori isiklikud õigused ja
varalised õigused kuuluvad algselt
teose autorile, kui käesoleva
seadusega autori varaliste õiguste
osas ei ole ette nähtud teisiti.

(1) Teose autor on füüsiline isik või
füüsilised isikud, kes on oma
loomingulise tegevuse tulemusena
loonud originaalse teose kirjanduse,
kunsti või teaduse valdkonnas.

(2) Teose autoriks on füüsiline isik
või füüsilised isikud, kes on selle
teose loonud.

(2) Juriidilisele isikule või riigile
kuulub autoriõigus vaid käesolevas
seaduses ettenähtud juhtudel.

(3) Juriidilisele isikule kuulub
autoriõigus
vaid
käesoleva
seadusega ettenähtud juhtudel.
(4) Riigile kuulub autoriõigus vaid
käesolevas seaduses ettenähtud
juhtudel.

2009/24/EÜ
Artikkel
2
Arvutiprogrammide autorsus
1. Arvutiprogrammi autor on
programmi loonud füüsiline isik või
füüsiliste isikute rühm või, kui
liikmesriigi
õigusaktid
seda
lubavad, selliste õigusaktidega
õiguste
omanikuks
määratud
juriidiline isik.
Kui
liikmesriigi
õigusaktid
tunnistavad kollektiivseid teoseid,
käsitatakse teose autorina isikut,
keda
peetakse
liikmesriigi
õigusaktide kohaselt selle teose
loojaks.

BK Art 5(2) Nende õiguste
omamine ja teostamine ei sõltu
ühestki
formaalsusest;
nende
omamine ja teostamine ei sõltu
kaitse
olemasolust
teose
päritolumaal. Järelikult, kõrvuti
käesoleva konventsiooni sätetega,
reguleerivad kaitse ulatust, aga
samuti vahendeid, mis kindlustavad
autorile tema õiguste kaitse,
eranditult need seadused, mis
kehtivad selles riigis, kus kaitset
nõutakse.

KOMMENTAAR

Ära on jäänud põhimõte, et algselt
tekivad õigused füüsilisest isikust
autoril (AutÕS § 28 lg 1).

Mis juhud need siis on, millal
õigused kuuluvad jur. isikule või
riigile?

WPPT Art 20 Käesolevas lepingus
ettenähtud õiguste kasutamine ei
ole seotud mingite formaalsustega.

§ 7. Autoriõiguse tekkemoment
(3) Autoril tekib autoriõigus teosele
selle loomisega. Teos loetakse
looduks hetkel, mil see on
väljendatud mingis objektiivses,
tajumist
ja
kopeerimist
või
fikseerimist võimaldavas vormis.

(1) Autoriõigus teosele tekib teose
loomisega.
(2) Teos loetakse looduks hetkel,
mil see on väljendatud mingis
objektiivses,
tajumist
ja
reprodutseerimist või fikseerimist
võimaldavas vormis.

Eelnõu kolmas lõige on liiga pikk.
Sinna peaks juurde tekitama veel
ühe lõike.
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§ 4. Teosed,
autoriõigus

Autoril tekib autoriõigus ka teose
loomise vaheetappidele (eskiis,
visand, plaan, joonis, peatükk,
arvutiprogrammi
loomise
lähtematerjal jms), kui need
vastavad teose kriteeriumidele.

millele

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

BK Art 6bis (1) Sõltumata autori
majanduslikest õigustest, ja isegi

Siia paragrahvi tuleb uuendusena
sisse isiklike õiguste teostamine

tekib

(4) Autoril tekib autoriõigus ka
teose
loomise
vaheetappide
resultaatidele (eskiis, visand, plaan,
joonis, peatükk, arvutiprogrammi
loomise lähtematerjal jms), kui
need vastavad käesoleva paragrahvi
2. lõikes sätestatule.
§ 7. Autoriõiguse tekkemoment

(4) Autoriõiguse tekkimiseks ning
teostamiseks ei nõuta teose
registreerimist, deponeerimist või
muude formaalsuste täitmist.

(3) Autoriõiguse tekkimiseks ning
teostamiseks ei nõuta teose
registreerimist, deponeerimist või
muude formaalsuste täitmist.
§ 8. Autoriõigus avalikustamata ja
avalikustatud teostele

(5)
Autoriõigus
tekib
nii
avalikustatud kui avalikustamata
teostele.

(1)
Autoriõigus
tekib
nii
avalikustamata kui ka avalikustatud
(avaldatud, üldsusele suunatud)
teostele.
§ 6. Autoriõiguse tekkimine,
sõltumata
teose
eesmärgist,
väärtusest, väljendusvormist ja
fikseerimise viisist

(6) Autoriõiguse tekkimise alusena
ei hinnata teose eesmärki, väärtust,
konkreetset väljendusvormi või
fikseerimise viisi.

Teose eesmärk, väärtus, konkreetne
väljendusvorm või fikseerimise viis
ei saa olla aluseks autoriõiguse
mittetunnustamisele.

§ 11. Autoriõiguse sisu

§ 11. Autoriõiguse sisu

2009/24/EÜ Artikkel 1 Kaitse
eesmärk
3. Arvutiprogramm on kaitstud, kui
see on algupärane selles mõttes, et
tegemist
on
autori
enda
intellektuaalse loominguga. Kaitse
kohaldamise otsuse tegemisel ei
kohaldata muid kriteeriume.
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(1). Autoriõiguse sisu moodustavad
isiklikud ja varalised õigused.

(1) Teose autoril tekib teose
loomisega
autoriõigus
sellele
teosele.
Autoriõiguse
sisu
moodustavad isiklikud õigused ja
varalised õigused.

(2) Isiklikud õigused on autori
isikust lahutamatud ning ei ole
üleantavad.

(2) Autori isiklikud õigused on
autori isikust lahutamatud ning ei
ole üleantavad.

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING
pärast
nimetatud
õiguste
üleandmist, on autoril õigus nõuda
autorsust teosele ja vaidlustada
nimetatud
teose
mistahes
moonutamine, lühendamine või
muu muutmine või teose väärtust
kahandav muu tegevus, mis haavab
autori au ja väärikust.

KOMMENTAAR
kolmandate isikute poolt.

Variant 2:
(2) Isiklikud õigused on autori
isikust lahutamatud ning ei ole
üleantavad, kuid on olemuselt ja
ulatuselt
piiratud
kasutusteks
litsentseeritavad.
Variant 3 (lisaks lg 2 üldsättele,
mille kohaselt isiklikud õigused on
autori isikust lahutamatud ega ole
üleantavad) :
(3) Autor võib anda nõusoleku ise
mitte teostada oma isiklikke
õigusi/loobuda oma isiklike õiguste
teostamisest.
Selline
nõusolek/loobumine peab olema
piiratud ulatusega, selgesõnaline ja
informeeritud.
(4) Kui autori nõusolek ise mitte
teostada oma isiklike õigusi/isiklike
õiguste teostamisest loobumine
antakse/tehakse varalist õiguste
omandaja või litsentsisaaja kasuks,
siis võib sellele tugineda iga isik,
kellele varalist õiguste omaja või
litsentsisaaja on andnud õiguse
teost kasutada, kui nõusolekust ei
tulene teisiti.
(3) Varalised õigused on üleantavad
ning VÕI nende kasutamiseks võib

(3) Autori varalised õigused on
üleantavad kas üksikute õigustena

2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
a) autorile tema teose originaalide
ja koopiate puhul;
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EL DIREKTIIV

õiguse omaja anda loa (litsentsi) kas
üksikute õigustena või õiguste
kogumina, tasu eest või tasuta.

või õiguste kogumina, kas tasu eest
või tasuta.

b) esitajale tema esitatud teose
salvestuse puhul;
c) fonogrammi tootjale tema
toodetud fonogrammi puhul;
d) filmi esmasalvestuse tootjale
tema filmi originaali ja koopiate
puhul.
3. Lõikes 1 osutatud õigused võib
anda üle, neist võib loobuda ja
nende kohta võib anda välja
lepingulise litsentsi.

(4) Autori isiklike ja varaliste
õiguste piiramine võib toimuda
ainult
käesolevas
seaduses
ettenähtud juhtudel.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
4. Levitamisõiguse võib anda üle,
sellest võib loobuda ja selle kohta
võib anda välja lepingulise litsentsi.
96/9/EÜ Artikkel 7 Kaitse objekt
3. Lõikes 1 sätestatud õiguse võib
üle anda, loovutada või anda loa
(litsentsi) selle kasutamiseks.

§ 12. Autori isiklikud õigused

§ 12. Isiklikud õigused

(1)
Teose
ainuõigus:

(1) Teose autoril on õigus:

autorile

kuulub

1) esineda üldsuse ees teose loojana
ja nõuda teose loomise fakti
tunnustamist
teose
autorsuse
seostamise teel tema isiku ja

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 9 Moraalsed õigused
Käesolev
direktiiv
ei
piira
liikmesriikide õigusnorme, mis
reguleerivad moraalseid õigusi.

1) esineda üldsuse ees teose loojana
ja nõuda teose loomise fakti
tunnustamist
teose
autorsuse
seostamise teel tema isiku ja
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nimega teose mis tahes kasutamisel
(õigus autorsusele);

nimega teose mis tahes kasutamisel
(õigus autorsusele);

2) otsustada, millisel viisil peab
olema tähistatud autori nimi teose
kasutamisel
–
kas
autori
kodanikunimega, varjunimega või
ilma nimeta (õigus autorinimele);

2) otsustada, millisel viisil peab
olema tähistatud autori nimi teose
kasutamisel
kas
autori
kodanikunimega,
autorimärgiga,
varjunimega (pseudonüümiga) või
ilma nimeta (anonüümselt) (õigus
autorinimele);

EL DIREKTIIV

3) teha ise või lubada teha teistel
isikutel
teoses
endas,
tema
pealkirjas
(nimetuses)
või
autorinime tähistuses mis tahes
muudatusi ning õigus vaidlustada
ilma autori nõusolekuta tehtud
muudatusi
(õigus
teose
puutumatusele);

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Muutmis õigus eelnõu
versioonis ei kajastu.

uues

4) lubada lisada oma teosele teiste
autorite teoseid (illustratsioone,
eessõnasid,
järelsõnasid,
kommentaare, selgitusi, uusi osasid
jms) (õigus teose lisadele);
3) vaidlustada autori au ja väärikust
kahjustavaid muudatusi, moonutusi
ja teisi ebatäpsusi teoses endas,
selle pealkirjas või autorinime
tähistamises ning autorile või tema
teosele antud hinnanguid (õigus
autori au ja väärikuse kaitsele);

5) vaidlustada mis tahes moonutusi
ja teisi ebatäpsusi teoses endas,
selle pealkirjas või autorinime
tähistamises ning autorile või tema
teosele antud hinnanguid, mis
kahjustavad autori au ja väärikust
(õigus autori au ja väärikuse
kaitsele);

4) otsustada, millal teos on valmis
üldsusele esitamiseks (õigus teose
avalikustamisele);

6) otsustada, millal teos on valmis
üldsusele esitamiseks (õigus teose
avalikustamisele);

5)

7)

oma

avalikustatud

teost

oma

avalikustatud

teost
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täiendada ja parandada (õigus teose
täiendamisele);

täiendada ja parandada (õigus teose
täiendamisele);

6)
nõuda
teose
kasutamise
lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);

8)
nõuda
teose
kasutamise
lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);

7)
nõuda
oma
autorinime
kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

9)
nõuda
oma
autorinime
kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1
punktides 5, 6 ja 7 nimetatud
õiguste teostamine toimub autori
kulul.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike
punktides 7, 8 ja 9 fikseeritud
õiguste teostamine toimub autori
kulul ning autor on kohustatud
hüvitama kahju, mis tekib isikul,
kes teost kasutas.

Variant 2:
(1)
Teose
autorile
kuulub
ainuõigus:
1) esineda üldsuse ees teose loojana
ja nõuda teose loomise fakti
tunnustamist
teose
autorsuse
seostamise teel tema isiku ja
nimega teose mis tahes kasutamisel
(õigus autorsusele);
2) otsustada, millisel viisil peab
olema tähistatud autori nimi teose
kasutamisel
–
kas
autori
kodanikunimega, varjunimega või
ilma nimeta (õigus autorinimele);
3) vaidlustada autori au ja väärikust
kahjustavaid muudatusi, moonutusi
ja teisi ebatäpsusi teoses endas,
selle pealkirjas või autorinime
tähistamises ning autorile või tema
teosele antud hinnanguid (õigus
autori au ja väärikuse kaitsele);
4) otsustada, millal teos on valmis
üldsusele esitamiseks (õigus teose
avalikustamiseks);
5)
nõuda
oma
autorinime
kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
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EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 2
Liikmesriigid sätestavad autori
ainuõiguse lubada autoriõigusega
kaitstud tööde edastamist üldsusele
satelliidi kaudu võttes arvesse
käesoleva peatüki sätteid.

BK Art 8 Käesoleva konventsiooni
järgi kaitstavate kirjandus- ja
kunstiteoste
autoritele
kuulub
ainuõigus teha ja lubada teha
tõlkeid nende teostest kogu
originaalteoste suhtes kehtivate
õiguste kaitse kestvuse tähtaja
jooksul.
BK
Art
9
(1)
Käesoleva
konventsiooni järgi kaitstavate
kirjandus- ja kunstiteoste autoritele
kuulub ainuõigus lubada nende
teoste reprodutseerimist igal viisil
ja igas vormis.
BK Art 11 (1) Draamateoste,
muusikaliste
draamateoste
ja
muusikateoste autoritele kuulub
ainuõigus lubada:
(i) nende teoste avalikku esitamist,
kaasa arvatud sellist avalikku
esitamist igasuguste vahenditega
või viisidel;
(ii) nende teoste esituse mistahes
üldsusele edastamist.
(2) Draama- või muusikaliste
draamateoste autoritele kuuluvad
nende
originaalteoste
suhtes
kehtivate õiguste kestvuse kogu
tähtaja
jooksul
samasugused
õigused ka nende teoste tõlgetele.

KOMMENTAAR

punktis 5 nimetatud
õiguse
teostamine toimub autori kulul.

§ 13. Autori varalised õigused

§ 13. Varalised õigused

Teose autorile kuulub ainuõigus ise
oma teost kasutada, lubada ja
keelata oma teose kasutamist teiste
isikute poolt ja saada tulu oma teose
sellisest kasutamisest, välja arvatud
käesoleva seaduse IV peatükis
sätestatud vaba kasutamise juhud.
Teose autoril on õigus lubada ja
keelata:

(1) Autorile kuulub ainuõigus igal
moel ise oma teost kasutada, lubada
ja keelata oma teose samaviisilist
kasutamist teiste isikute poolt ja
saada tulu oma teose sellisest
kasutamisest,
välja
arvatud
käesoleva seaduse IV peatükis
ettenähtud
juhud.
Sealhulgas
kuulub autorile õigus lubada ja
keelata:

1)
oma
teose
(kopeerimisõigus);

1) reprodutseerida oma teost (õigus
teose
reprodutseerimisele).
Reprodutseerimiseks
loetakse
teosest või teose osast ühe või
mitme ajutise või alalise koopia
otsest või kaudset tegemist mis
tahes vormis või mis tahes viisil;
2) levitada oma teost või selle
koopiaid (õigus teose levitamisele).
Levitamiseks loetakse teose või
selle
koopia
omandiõiguse
üleandmist või üldsusele kasutada
andmist mis tahes viisil, sealhulgas
rentimist ja laenutamist, välja
arvatud
arhitektuuriteose
ja

kopeerimist

2) oma teose või selle koopiate
levitamist (levitamisõigus);

2001/29/EÜ
Art
2
Reprodutseerimisõigus
Liikmesriigid näevad ette, et
ainuõigus lubada või keelata otsest
või kaudset ajutist või alalist
reprodutseerimist mis tahes viisil
või vormis, osaliselt või täielikult,
on:
a) autoritel nende teoste osas;
2001/29/EÜ Art 3(1)
Liikmesriigid näevad ette, et
autoritel on ainuõigus lubada või
keelata oma teoste edastamist
üldsusele kaabel- või kaablita
sidevahendite kaudu, sh nende
teoste sellisel viisil kättesaadavaks
tegemist, et isik pääseb neile ligi
enda valitud kohas ja enda valitud
ajal.
2001/29/EÜ Art 4(1) Liikmesriigid
näevad ette, et autoritel on
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3)
oma
teose
(tõlkimisõigus);
4)
oma
teose
(töötlemisõigus);

tõlkimist
töötlemist

5) oma teoste kogumike koostamist
ja väljaandmist ning oma teoste
süstematiseerimist
(kogumike
koostamise õigus);
6) oma teose üldsusele suunamist
(suunamisõigus);

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

tarbekunstiteose
rentimine
ja
laenutamine. Pärast autori poolt või
tema loal teose koopia esmamüüki
või omandiõiguse muul viisil
üleandmist
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis lõpeb käesolevas
punktis nimetatud õigus ja teose
koopiat võib Euroopa Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis edasi levitada autori
nõusolekuta.
Autorile
kuulub
ainuõigus lubada või keelata oma
teose
koopia
rentimist
ja
laenutamist üldsusele ka juhul, kui
õigus
teose
levitamisele
on
lõppenud, välja arvatud käesoleva
seaduse §-s 133 sätestatud juhud;
3) [kehtetu - RT I 1999, 97, 859 jõust. 06.01.2000]
4) tõlkida oma teos (õigus teose
tõlkimisele);
5)
teha
teosest
kohandusi
(adaptsioone),
töötlusi
(arranžeeringuid) ja teisi töötlusi
(õigus teose töötlemisele);
6) koostada ja välja anda oma
teoste
kogumikke
ja
süstematiseerida oma teoseid (õigus
teoste kogumikele);
7) teost avalikult esitada kas elavas
või
tehniliselt
vahendatud
ettekandes
(õigus
avalikule
esitamisele);
8) teost üldsusele näidata (õigus
teose eksponeerimisele). Teose
eksponeerimine tähendab teose või
tema koopia näitamist kas vahetult
või filmi, slaidi, televisiooni või mis

ainuõigus lubada või keelata oma
teoste originaalide ja koopiate
levitamist üldsusele müümise teel
või muul viisil.

BK Art 11bis (1) Kirjandus- ja
kunstiteoste
autoritele
kuulub
ainuõigus lubada:
(i) nende teoste ülekandmist raadio
või televisiooni vahendusel või
üldsusele
edastamist
mistahes
vahendite abil, mis on mõeldud
märkide, helide või kujundite
kaablita levitamiseks;
(ii) teose ülekande edastamist
kaabli kaudu või kordusülekannet,
kui edastamist teostab algsest
organisatsioonist
erinev
organisatsioon;
BK Art 11ter (1) Kirjandusteoste
autoritele kuulub ainuõigus lubada:
(i)
nende
teoste
avalikku
ettekandmist, kaasa arvatud sellist
ettekandmist
igasuguste
vahenditega või viisidel;
(ii)
nende
teoste
ettekande
igasugust üldsusele edastamist.
BK Art 11ter (2) Kirjandusteoste
autoritele
kuuluvad
nende
originaalteoste suhtes kehtivate
õiguste kestvuse kogu tähtaja
jooksul samasugused õigused ka
nende teoste tõlgetele.
BK Art 14 (1) Kirjandus- ja
kunstiteoste autoritel on ainuõigus
lubada:
(i) nende teoste kinematograafilist
kohandamist ja reprodutseerimist
ning
nii
kohandatud
või
reprodutseeritud teoste levitamist;
(ii)
nii
kohandatud
või
reprodutseeritud teoste avalikku
esitamist ja üldsusele edastamist
kaabli kaudu.
BK Art 14 (2) Kirjandus- või
kunstiteose
põhjal
tehtud

2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
a) autorile tema teose originaalide
ja koopiate puhul;
2009/24/EÜ Artikkel 4 Piiratud
toimingud
Arvestades artiklite 5 ja 6 sätteid,
hõlmavad
õiguste
omaniku
ainuõigused artikli 2 tähenduses
õigust teostada või keelata järgmisi
toiminguid:
a) arvutiprogrammi osaline või
täielik
ajutine
või
alaline
reprodutseerimine
mis
tahes
vahendite abil ja mis tahes vormis.
Kui selline reprodutseerimine on
vajalik
arvutiprogrammi
laadimiseks,
kuvamiseks,
käivitamiseks, edastamiseks või
salvestamiseks,
on
nendeks
toiminguteks vaja õiguste omaniku
luba;
b) arvutiprogrammide tõlkimine,
kohandamine, korrastamine või
muul moel muutmine ja nende
toimingute
tulemuste
reprodutseerimine, ilma et see
piiraks programmi muutva isiku
õigusi;
c) algupärase arvutiprogrammi või

KOMMENTAAR
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7) oma arhitektuuri-, disaini-,
tarbekunstiteose
jms
projekti
teostamist (projektiõigus).
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tahes muu tehnilise vahendi või
protsessi abil;
9)
edastada
teos
raadio,
televisiooni ja satelliidi kaudu ning
taasedastada
kaabellevivõrgu
kaudu,
samuti
suunata
teos
üldsusele muude tehnikavahendite
vahendusel, välja arvatud käesoleva
paragrahvi punktis 91 nimetatud
viisil (õigus teose edastamisele);
91)
teha
teos
üldsusele
kättesaadavaks sellisel viisil, et
isikud saavad teoseid kasutada
nende poolt individuaalselt valitud
kohas ja ajal (õigus teose üldsusele
kättesaadavaks tegemisele);
10) teostada oma arhitektuurne
projekt seaduses ettenähtud korras;
11)
teostada
oma
disaini-,
tarbekunstiteose jms projekt.

selle koopiate igasugune avalik
levitamine, sealhulgas laenutamine.

kinematograafiateose kohandamine
mistahes
teise
kunstivormi,
sõltumata
kinematograafiateose
autori poolt antud volitusest, võib
toimuda originaalteoste autorite
nõusolekul.

(2) [Kehtetu - RT I 2000, 78, 497 jõust. 22.10.2000]
(3) Rentimine käesoleva seaduse
tähenduses on teose, selle koopia
või käesolevas seaduses nimetatud
muu resultaadi andmine ajutiseks
kasutamiseks otsese või kaudse
varalise või ärilise kasu saamise
eesmärgil.
(4) Laenutamine käesoleva seaduse
tähenduses on teose, selle koopia
või käesolevas seaduses nimetatud
muu resultaadi andmine ajutiseks
kasutamiseks üldsusele avatud
asutuse kaudu otsese või kaudse
varalise või ärilise kasu saamise
eesmärgita.

96/9/EÜ Artikkel 5 Piiratud
toimingud
Autoriõigusega
kaitstava
andmebaasi vormi suhtes on
andmebaasi autoril ainuõigus teha
või lubada järgmist:
a)
ajutine
või
alaline
reprodutseerimine kas tervikuna või
osaliselt mis tahes viisil ja mis tahes
vormis;
b)
tõlkimine,
kohandamine,
korrastamine ja ükskõik millised
muud muudatused;
c) andmebaasi või selle koopiate
levitamine üldsusele mis tahes
vormis. Pärast andmebaasi koopia
esmamüüki ühenduses õiguste
valdaja poolt või tema nõusolekul
lõpeb õigus kontrollida selle koopia
edasimüüki ühenduses;
d) edastamine, näitamine või
esitamine üldsusele;
e) punktis b nimetatud toimingute
tulemuste
reprodutseerimine,
levitamine, edastamine, näitamine
või esitamine üldsusele.

KOMMENTAAR

WCT
Artikkel
8
Üldsusele
edastamise õigus
Ilma et see piiraks Berni
konventsiooni artikli 11 lõike 1
punkt iii, artikli 11 bis lõike 1
punktide i ja ii, artikli 11 ter lõike 1
punkt iii, artikli 14 lõike 1 punkt iii
ja artikli 14 bis lõike 1 kohaldamist,
on kirjandus- ja kunstiteoste
autoritel ainuõigus lubada oma
teoste edastamist üldsusele kaabelvõi kaablita sidevahendite kaudu,
sealhulgas oma teoste sellisel viisil
üldsusele kättesaadavaks tegemist,
et isikud pääsevad neile ligi enda
valitud kohas ja ajal.

96/9/EÜ Artikkel 7 Kaitse objekt
1.
Liikmesriigid
sätestavad
andmebaasi tegija õiguse keelata
andmebaasi kogu sisust või
kvantiteedilt
või
kvaliteedilt
olulisest osast väljavõtte tegemist
ja/või selle taaskasutamist, kui selle
andmebaasi
sisu
kogumiseks,
kontrollimiseks või esitamiseks on
tehtud
kvalitatiivselt
ja/või
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§ 14. Kopeerimisõigus
(1) Kopeerimiseks loetakse teosest
või selle osast ühe või mitme ajutise

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

(5) Andmebaasi koopia esmane
müük lõpetab õiguse kontrollida
selle andmebaasi koopia edasist
müüki.

kvantitatiivselt oluline investeering.
2. Käesolevas peatükis kasutatakse
järgmisi mõisteid:
a)
väljavõtte
tegemine
–
andmebaasi kogu sisu või selle
olulise osa mis tahes viisil või mis
tahes vormis ajutine või alaline
ülekandmine teise väljendusvormi;
b) taaskasutamine – andmebaasi
kogu sisu või selle olulise osa
kättesaadavaks tegemine üldsusele
kas koopiate levitamise, rentimise,
sidusliini kaudu edastamise või
muul viisil ülekandmise teel. Pärast
andmebaasi koopia esmamüüki
ühenduses õiguste valdaja poolt või
tema nõusolekul lõpeb õigus
kontrollida selle koopia edasimüüki
ühenduses.
Avalikku laenutamist ei loeta
väljavõtte
tegemiseks
ega
taaskasutamiseks.
3. Lõikes 1 sätestatud õiguse võib
üle anda, loovutada või anda loa
(litsentsi) selle kasutamiseks.
4. Lõikes 1 sätestatud õigust
kohaldatakse olenemata sellest, kas
vastav andmebaas on autoriõiguse
või muude õigustega kaitstav või
mitte. Veel kohaldatakse seda
olenemata sellest, kas vastava
andmebaasi sisu on autoriõiguse või
muude õigustega kaitstav või mitte.
Andmebaaside kaitsmine lõikes 1
ettenähtud õigusega ei piira nende
sisu kohta kehtivaid õigusi.

§ 13. Varalised õigused
1) reprodutseerida oma teost (õigus
teose
reprodutseerimisele).
Reprodutseerimiseks
loetakse

2009/24/EÜ Artikkel 4 Piiratud
toimingud
Arvestades artiklite 5 ja 6 sätteid,
hõlmavad
õiguste
omaniku

RAHVUSVAHELINE LEPING
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BK Art 9 (3) Iga heli- või visuaalset
salvestist
loetakse
käesoleva
konventsiooni
kohaselt
reproduktsiooniks.
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või alalise koopia otsest või kaudset
tegemist mis tahes vormis või mis
tahes viisil.

teosest või teose osast ühe või
mitme ajutise või alalise koopia
otsest või kaudset tegemist mis
tahes vormis või mis tahes viisil;

ainuõigused artikli 2 tähenduses
õigust teostada või keelata järgmisi
toiminguid:
a) arvutiprogrammi osaline või
täielik
ajutine
või
alaline
reprodutseerimine
mis
tahes
vahendite abil ja mis tahes vormis.
Kui selline reprodutseerimine on
vajalik
arvutiprogrammi
laadimiseks,
kuvamiseks,
käivitamiseks, edastamiseks või
salvestamiseks,
on
nendeks
toiminguteks vaja õiguste omaniku
luba;
2001/29/EÜ Art 4(1) Liikmesriigid
näevad ette, et autoritel on
ainuõigus lubada või keelata oma
teoste originaalide ja koopiate
levitamist üldsusele müümise teel
või muul viisil.

(2) Kopeerimiseks loetakse ka teose
esmasalvestamist,
s.t.
heli,
helijäljendi või filmi esmakordset
fikseerimist kandjale, millelt seda
võib vastava seadme abil tajuda
ning üldsusele suunata.

§ 15. Levitamisõigus
(1) Levitamiseks loetakse teose või
selle
koopia
omandiõiguse
üleandmist või üldsusele kasutada
andmist mis tahes viisil (sealhulgas
rentimine ja laenutamine, välja
arvatud
arhitektuuriteose
ja
tarbekunstiteose
rentimine
ja
laenutamine).

§ 13. Varalised õigused
2) levitada oma teost või selle
koopiaid (õigus teose levitamisele).
Levitamiseks loetakse teose või
selle
koopia
omandiõiguse
üleandmist või üldsusele kasutada
andmist mis tahes viisil, sealhulgas
rentimist ja laenutamist, välja
arvatud
arhitektuuriteose
ja
tarbekunstiteose
rentimine
ja
laenutamine./…/

(2) Pärast autori poolt või tema loal
teose koopia esmamüüki või
omandiõiguse
muul
viisil
üleandmist
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud
riigis
ammendub
käesolevas punktis nimetatud õigus
ja teose koopiat võib Euroopa Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis edasi levitada autori
nõusolekuta.

§ 13. Varalised õigused
2) /…/ Pärast autori poolt või tema
loal teose koopia esmamüüki või
omandiõiguse
muul
viisil
üleandmist
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis lõpeb käesolevas
punktis nimetatud õigus ja teose
koopiat võib Euroopa Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis edasi levitada autori

2001/29/EÜ
Art
4(2)
Levitamisõigus teose originaali või
koopiate suhtes ühenduses ei lõpe,
v.a juhul, kui õiguste valdaja poolt
või tema nõusolekul toimub
ühenduses
kaitstud
objekti
esmamüük
või
muul
viisil
omandiõiguse üleminek.
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WPPT Art 2 (c) "fikseerimine" –
heli või helijäljendi salvestamine
helikandjale, millelt neid võib
seadme abil tajuda, taasesitada või
edastada;
RK Art 3 (e) e) "reprodutseerimine"
salvestusest koopia või koopiate
tegemine;

TRIPS Artikkel 11. Rendiõigused
Vähemalt arvutiprogrammide ja
kinematograafiateoste puhul tagab
liige
autoritele
ja
nende
õigusjärglastele õiguse kas lubada
või keelata nende autoriõigusega
kaitstud tööde originaalide või
koopiate rentimist üldsusele. Liige
on sellest kohustusest vabastatud
kinematograafiateoste puhul, välja
arvatud juhul, kui niisugune
rentimine on viinud selliste tööde
laiaulatuslikule kopeerimisele, mis
kahjustab
oluliselt
reprodutseerimise ainuõigust, mis
vastav liige on andnud autoritele ja
nende
õigusjärglastele.
Arvutiprogrammide puhul ei kehti
see kohustus rentimise kohta, milles
programm ise ei ole rentimise
peamine objekt.

Lg 4 osas – tegemist on sui generis
andmebaasidega, on iseenesest
reguleeritud juba eelnõu § 35 lg 3.

Kuivõrd see põhimõte sisaldub
eelnõus või kehtivas regulatsioonis.
Näiteks renditakse autot või muud
seadet,
milles
sisaldub
arvutiprogramm. Võimaliku kriitika
vältimiseks tuleks lisada.

2006/115/EÜ Artikkel 1
Ühtlustamise eesmärk
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nõusolekuta.

(3) Autorile kuulub ainuõigus
lubada või keelata oma teose koopia
rentimist ja laenutamist üldsusele
ka juhul, kui õigus teose
levitamisele on ammendunud, välja
arvatud
käesoleva
seaduse
paragrahvis 49 (vaba laenutamine)
sätestatud juhud.

§ 13. Varalised õigused
2) /…/ Autorile kuulub ainuõigus
lubada või keelata oma teose koopia
rentimist ja laenutamist üldsusele
ka juhul, kui õigus teose
levitamisele on lõppenud, välja
arvatud käesoleva seaduse §-s 13.3
sätestatud juhud.

(4) Andmebaaside osas ammendab
andmebaasi koopia esmane müük
Euroopa Liidu liikmesriigis või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riigis õiguse
kontrollida selle koopia edasist
müüki Euroopa Liidu liikmesriigis
või Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riigis.

§ 13. Varalised õigused
(5) Andmebaasi koopia esmane
müük lõpetab õiguse kontrollida
selle andmebaasi koopia edasist
müüki.
§ 90. Andmebaaside kaitse
(1) Pärast andmebaasi koopia
esmamüüki
Euroopa
Liidu
liikmesriigis autori poolt või tema
loal, lõpeb käesoleva seaduse § 13
1. lõike punktis 2 sätestatud autori
õigus kontrollida selle andmebaasi
koopia edasimüüki Euroopa Liidus.
§ § 75.4. Andmebaasi tegija
õigused
(3) Pärast andmebaasi koopia
esmamüüki andmebaasi tegija poolt
või tema loal, lõpeb käesoleva
paragrahvi 2. lõike punktis 2
sätestatud andmebaasi tegija õigus
kontrollida selle andmebaasi või
koopia edasimüüki.

EL DIREKTIIV
1. Vastavalt käesoleva peatüki
sätetele näevad liikmesriigid artikli
6 sätteid arvestades ette õiguse
lubada või keelata autoriõigusega
kaitstavate teoste originaalide ja
koopiate ning muude artikli 3 lõikes
1 sätestatud objektide rentimist ja
laenutamist.
2. Lõikes 1 osutatud õigused ei
ammendu
autoriõigusega
kaitstavate teoste originaalide ja
koopiate ning muude artikli 3 lõikes
1 sätestatud objektide müügi ega
muu levitamise tagajärjel.
2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
a) autorile tema teose originaalide
ja koopiate puhul;
2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
2. Käesolev direktiiv ei hõlma
rendi- ja laenutusõigust hoonete ja
tarbekunsti puhul.

RAHVUSVAHELINE LEPING
WCT Artikkel
levitamisele

6
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teose

1. Kirjandus- ja kunstiteoste
autoritel on ainuõigus lubada
üldsuse juurdepääsu oma teoste
originaalidele ja koopiatele müügi
või muu omandiõiguse ülemineku
kaudu.
2. Käesoleva lepingu sätted ei
mõjuta lepinguosaliste vabadust
määrata
kindlaks
võimalikke
tingimusi, mille kohaselt lõikes 1
nimetatud õiguse ammendumist
kohaldatakse pärast teose originaali
või koopia esimest müüki või muud
omandiõiguse üleminekut autori
loal.

WCT Artikkel 7
Rentimisõigus
1. i) Arvutiprogrammide,
ii) kinematograafiateoste ja
iii) fonogrammile salvestatud teoste
autoritel,
nagu
on
kindlaks
määratud
lepinguosaliste
siseriikliku õigusega,
on ainuõigus lubada oma teoste
originaalide või koopiate rentimist
üldsusele.
2. Lõiget 1 ei kohaldata:
i) arvutiprogrammide suhtes, kui
programm ise ei ole rentimise
peamine objekt ja
ii) kinematograafiateoste suhtes, kui
rentimine ei ole viinud selliste
teoste laialdase kopeerimiseni, mis
oluliselt kahjustab taasesitamise

Eelnõust ei tulene, et rentimise ja
laenutamise mõiste ei kata koha
peal kasutamist (on-the-spot rental)
nagu nt. asutuse ooteruumis olevate
ajakirjade pakkumine lugemiseks.
Tegemist on väikest majanduslikku
tähtsust omav kasutusega. Probleem
võiks tekkida ka, kas hotellitoa
rentimisel peaks maksma mööbli
disainerile tasu või oleks mööbli
disaineril õigus keelata hotellituba
rentida.

Käesolevast eelnõus ei tulene, et
rentimisõigus ei laiene hoonete ja
tarbekunsti
rentimisele.
Rendidirektiiv näeb selle ette.
Direktiivi vastuvõtmisel oli selle
välistuse kaalutluseks taotlus, et
arhitektid
ei
saaks
keelata
eluruumide rentimist. Seega ei
kuulu direktiivi kohaldamisalasse
kolme-dimensioonilised
hooned,
kahedimensioonilised (pilt) on
kaitstavad. Küsimusi võib tekitada
ka mööbli, autode, ehete, jne
rentimine.
Võimaliku kriitika vältimiseks
tuleks see põhimõte eelnõusse
kirjutada. Eraldi küsimus on, kas
see peaks olema levitamisõiguse
paragrahvis või siis piirangute
juures. Rendiga seotud piirang
eksisteerib ka arvutiprogrammide
kontekstis
(vt.
eelmine
kommentaar).
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(5) Pärast arvutiprogrammi koopia
esmamüüki
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis autori poolt või
tema loal ammendub autori õigus
arvutiprogrammi
koopia
levitamisele Euroopa Liidus või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riigis, välja
arvatud õigus programmi või selle
koopia rentimisele.

§ 91. Arvutiprogrammide kaitse
Pärast arvutiprogrammi koopia
esmamüüki
Euroopa
Liidu
liikmesriigis autori poolt või tema
loal lõpeb käesoleva seaduse § 13 1.
lõike punktis 2 sätestatud autori
õigus arvutiprogrammi koopia
levitamisele Euroopa Liidus, välja
arvatud õigus programmi või selle
koopia rentimisele.

(6) Teose laenutamiseks loetakse
teose või selle koopia andmist
ajutiseks kasutamiseks üldsusele
avatud asutuse kaudu otsese või
kaudse varalise või ärilise kasu
saamise eesmärgita.

2

§ 13. Varalised õigused
(4) Laenutamine käesoleva seaduse
tähenduses on teose, selle koopia
või käesolevas seaduses nimetatud
muu resultaadi andmine ajutiseks
kasutamiseks üldsusele avatud
asutuse kaudu otsese või kaudse
varalise või ärilise kasu saamise

EL DIREKTIIV
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2006/115/EÜ
Artikkel
4
Arvutiprogrammide rentimine
Käesolev direktiiv ei piira nõukogu
14. mai 1991. aasta direktiivi
91/250/EMÜ
arvutiprogrammide
õiguskaitse kohta [5] artikli 4
punkti c kohaldamist.2

ainuõigust.
3. Olenemata lõike 1 sätetest võib
lepinguosaline, kellel 15.aprillil
1994 oli ja on veelgi jõus
fonogrammile salvestatud teoste
rentimise eest autoritele õiglase tasu
tagav süsteem, selle süsteemi
säilitada,
tingimusel
et
fonogrammile salvestatud teoste
rentimine ei põhjusta autorite
taasesitamise ainuõiguse olulist
kahjustamist.

Kuna rentimisõigus ei ammendu,
siis tuleks see täpsemalt piiritleda.

Arvutiprogrammi
direktiiv
(2009/24/EÜ)
Artikkel 4 Piiratud toimingud
Arvestades artiklite 5 ja 6 sätteid,
hõlmavad
õiguste
omaniku
ainuõigused artikli 2 tähenduses
õigust teostada või keelata järgmisi
toiminguid:
c) algupärase arvutiprogrammi või
selle koopiate igasugune avalik
levitamine, sealhulgas laenutamine.
2. Programmi koopia esmamüük
ühenduses õiguse valdaja poolt või
tema
nõusolekul
ammendab
kõnealuse koopia levitamisõiguse
ühenduses, välja arvatud õiguse
kontrollida programmi või selle
koopia edasist laenutamist.

006/115/EÜ Artikkel 2
Mõisted
1.
Käesoleva
direktiivi
kohaldamisel kasutatakse mõisteid
järgmises tähenduses:
a) "rentimine" tähendab kasutada
andmist piiratud ajaks ja otsese või
kaudse
majandusliku
või
kaubandusliku tulu eesmärgil;

Kas lg 5 on vajalik – tuleneb
kehtiva õiguse § 91 (sätted, mis
jõustuvad peale liitumist EL’ga)
ning praegu reguleeritakse nagu
teisi teoseid eelnõu § 15 lg 2 alusel.

Kuidas eristada varalist ärilisest
kasust. Tegelikult peaks vaatama
üle terminoloogia seoses „varalise
eesmärgi“, „ärilise kasu eesmärgi“,
„kaubandusliku
eesmärgi“
terminoloogia.
Direktiivis
on
kasutatud terminid „majanduslik
tulu“ ja „kaubanduslik tulu“.
Rendidirektiivi
kommentaaridest
tulenevalt tähendavad nad ühte.
Asja mõte on, et rentimise lai
käsitlus ei kataks laenutamist, kui
raamatukogu võtab selle eest tasu

Vana direktiivi antud punktiga on vastavad järgmised punktid: Artikli 4 lõike 1 punkt c, Artikli 4 lõige 2.
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eesmärgita.

(7) Teose rentimiseks loetakse teose
või selle koopia andmist ajutiseks
kasutamiseks otsese või kaudse
varalise või ärilise kasu saamise
eesmärgil.

§ 13. Varalised õigused
(3) Rentimine käesoleva seaduse
tähenduses on teose, selle koopia
või käesolevas seaduses nimetatud
muu resultaadi andmine ajutiseks
kasutamiseks otsese või kaudse
varalise või ärilise kasu saamise
eesmärgil.

EL DIREKTIIV
b) "laenutamine" tähendab kasutada
andmist piiratud ajaks ja otsese või
kaudse
majandusliku
või
kaubandusliku tulu eesmärgita, kui
seda teevad üldsusele avatud
asutused;

RAHVUSVAHELINE LEPING
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oma tegevuskulude katteks. Kuna
Eestis neid termineid ei eristata, siis
võiks piirduda ühega. Võib nt jätta
ärilise eesmärgi, mis on laiem
varalisest
(nt
tasuta
millegi
jagamine
võib
olla
ärilistes
eesmärkides, kuid ei too sisse
varalist kasu).

2009/24/EÜ Artikkel 4 Piiratud
toimingud
Arvestades artiklite 5 ja 6 sätteid,
hõlmavad
õiguste
omaniku
ainuõigused artikli 2 tähenduses
õigust teostada või keelata järgmisi
toiminguid:
c) algupärase arvutiprogrammi või
selle koopiate igasugune avalik
levitamine, sealhulgas laenutamine.
2. Programmi koopia esmamüük
ühenduses õiguse valdaja poolt või
tema
nõusolekul
ammendab
kõnealuse koopia levitamisõiguse
ühenduses, välja arvatud õiguse
kontrollida programmi või selle
koopia edasist laenutamist.
96/9/EÜ Artikkel 5 Piiratud
toimingud
Autoriõigusega
kaitstava
andmebaasi vormi suhtes on
andmebaasi autoril ainuõigus teha
või lubada järgmist:
c) andmebaasi või selle koopiate
levitamine üldsusele mis tahes
vormis. Pärast andmebaasi koopia
esmamüüki ühenduses õiguste
valdaja poolt või tema nõusolekul
lõpeb õigus kontrollida selle koopia
edasimüüki ühenduses;
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§ 16. Suunamisõigus

§ 10. Üldsusele suunatud teosed

(1)
Üldsusele
suunamiseks
käesoleva
seaduse
tähenduses
loetakse
teose
edastamist,
taasedastamist, avalikku esitamist,
üldsusele kättesaadavaks tegemist,
üldsusele
näitamist
e.
eksponeerimist ning teose muudel
viisidel üldsusele suunamist.

(1) Teos loetakse üldsusele
suunatuks, kui see on avalikult
esitatud,
üldsusele
näidatud,
edastatud, taasedastatud, üldsusele
kättesaadavaks tehtud või muul
viisil üldsusele suunatud mis tahes
tehnilise vahendi või protsessi
vahendusel.

(2)
Üldsusele
suunamiseks
käesoleva
seaduse
tähenduses
loetakse samuti:
1) õiguste objekti üldsusele
suunamist kohas, mis on üldsusele
avatud, või ka kohas, mis pole
üldsusele avatud, kuid kus viibib
määramata arv isikuid väljastpoolt
perekonda
ja
lähimat
tutvusringkonda, sõltumata sellest,
kas üldsus õiguste objekti tegelikult
tajus või mitte;
2) edastatud või taasedastatud
õiguste objekti üldsusele suunamist
mis tahes tehnilise vahendi või
protsessi vahendusel, sõltumata
sellest, kas üldsus õiguste objekti
tegelikult tajus või mitte.

§ 10. Üldsusele suunatud teosed
(2) Teose üldsusele suunamiseks
loetakse muu hulgas:
1) teose avalikustamist kohas, mis
on üldsusele avatud, või ka kohas,
mis pole küll üldsusele avatud, kuid
kus viibib määramata arv isikuid
väljastpoolt perekonda ja lähimat
tutvusringkonda, sõltumata sellest,
kas üldsus teost tegelikult tajus või
mitte;
2) edastatud või taasedastatud teose
üldsusele suunamist mis tahes
tehnilise vahendi või protsessi
vahendusel, sõltumata sellest, kas
üldsus teost tegelikult tajus või
mitte.

(3) Edastamiseks loetakse saate
ning selles sisalduvate õiguste
objektide üldsusele suunamise viisi,
mis hõlmab traadi või õhu kaudu
edastust. Kodeeritud signaalid
loetakse edastatuks, kui nende

§ 10. Üldsusele suunatud teosed
(5) Teos loetakse edastatuks, kui
see
on
edastatud
kaablita
edastamise
teel
(raadio,
televisiooni, satelliidi vahendusel).
Kodeeritud
signaalid
loetakse
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Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(1)
Käesoleva direktiivi kohaldamisel
tähendab "satelliit" iga satelliiti, mis
töötab
sagedusalal,
mis
on
telekommunikatsiooni käsitlevate
õigusaktidega reserveeritud üldsuse
poolt vastuvõetavate signaalide
edastamiseks
või
mis
on
reserveeritud suletud kakspunktside
jaoks.
Viimatinimetatud
juhul
peavad signaalide individuaalse
vastuvõtu asjaolud olema siiski
võrreldavad
esimesel
juhul
kohaldatavatega.

WPPT Art 2 (f) "ülekandmine"*
(edastamine) – üldsusele heli või
kujutise ja heli või nende jäljendi
edastamine kaablita ülekandmise
teel; selline edastamine satelliidi
kaudu on samuti "ülekandmine";
kodeeritud signaalide edastamine
on "ülekandmine" juhul, kui
üldsusele
pakutakse
dekodeerimisvahendeid
ringhäälinguorganisatsiooni poolt
või tema nõusolekul;

Kaabellevi puhul kasutatud § 10.3.
sätteid, mitte EL’ga liitumisel
jõustuvaid sätteid, satelliidi puhul
vastupidi…

Direktiivi 93/98/EMÜ Art 1(2)a
Käesoleva direktiivi kohaldamisel
tähendab "üldsusele satelliidi kaudu
edastamine" akti, mille käigus
üldsusele vastuvõtuks ettenähtud
programmi sisaldavad signaalid
sisestatakse
ringhäälinguorganisatsiooni
kontrolli
all
ja
vastutusel
katkematusse sideahelasse satelliidi
ja satelliidi maajaama vahel.
Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(2)b
Satelliidi
kaudu
üldsusele
edastamine
toimub
ainult
liikmesriigis,
kus
ringhäälinguorganisatsiooni
kontrolli
all
ja
vastutusel
sisestatakse programmi sisaldavad
signaalid katkematusse sideahelasse
satelliidi ja maajaama vahel.

WPPT Art 2 (g) "üldsusele
edastamine" (üldsusele suunamine)
– esituse või fonogrammi üldsusele
edastamine
tähendab
esitusest
lähtuva heli või fonogrammis
fikseeritud heli või helijäljendi
edastamist üldsusele mis tahes
vahendi
abil,
välja
arvatud
ülekandmine
raadios
või
televisioonis.
Artikli
15
kohaldamisel hõlmab "üldsusele
edastamine"
fonogrammis
fikseeritud heli või helijäljendi
üldsusele kuuldavaks tegemist.
RK Art 3 (f) "ülekandmine" helide
või kujundite ja helide eetri kaudu
edastamine üldsusele vastuvõtuks;
RK Art 3 (g) "taasülekandmine"
ühe
ringhäälinguorganisatsiooni
saate samaaegne ülekandmine teise
ringhäälinguorganisatsiooni poolt.
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üldsusele
suunamiseks
võimaldatakse
televisioonija
raadioteenuse osutaja poolt või
tema
nõusolekul
dekodeerimisvahendeid.

edastatuks, kui nende üldsusele
suunamiseks
võimaldatakse
televisioonija
raadioteenuse
osutaja poolt või tema nõusolekul
dekodeerimisvahendeid.

(4) Satelliidi kaudu edastamine on
tegevus, mille käigus avalikuks
vastuvõtuks ettenähtud programmi
sisaldavad signaalid sisestatakse
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja kontrolli all ja vastutusel
katkematusse sideahelasse satelliidi
ja satelliidi maajaama vahel.

§ 10.2. Edastamine satelliidi kaudu
(2) Edastamine satelliidi kaudu
käesoleva seaduse tähenduses on
akt,
mille
käigus
avalikuks
vastuvõtuks ettenähtud programmi
sisaldavad signaalid sisestatakse
televisiooni- või raadioteenuse
ostuaja kontrolli all ja vastutusel
katkematusse sideahelasse satelliidi
ja satelliidi maajaama vahel.

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(2)c
Kui programmi sisaldavad signaalid
on kodeeritud, toimub satelliidi
kaudu
üldsusele
edastamine
tingimusel,
et
lähetuse
dekodeerimise vahendid on antud
üldsuse
käsutusse
kas
ringhäälinguorganisatsiooni poolt
või tema nõusolekul.

Kodeeritud programmi sisaldavate
signaalide puhul on satelliidi kaudu
õiguste
objekti
edastamise
tingimuseks üldsuse teavitamine
dekodeerimisvahendite olemasolust
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja poolt või tema nõusolekul.

§ 10.2. Edastamine satelliidi kaudu
(4)
Kodeeritud
programmi
sisaldavate signaalide puhul on
satelliidi kaudu teose edastamise
tingimuseks üldsuse teavitamine
dekodeerimisvahendite olemasolust
kas televisiooni- või raadioteenuse
osutaja poolt või tema nõusolekul.

Kui satelliidi kaudu edastamine
toimub riigis, mis ei paku sellist
kaitse taset nagu on sätestatud
käesolevas seaduses, siis:
1) kui programmi sisaldavad
signaalid antakse satelliidile edasi
Eesti
Vabariigi
territooriumil
paiknevast maajaamast, loetakse, et
satelliidi kaudu edastamine on
toimunud Eesti Vabariigis ja
käesolevas seaduses sätestatud
õigused on realiseeritavad selle
isiku vastu, kes juhib seda
maajaama;
2) kui ei kasutata Eesti Vabariigi

§ 95. Satelliidi kaudu edastamine
(2) Kui satelliidi kaudu edastamise
akt toimub Euroopa Liidu liikmeks
mitteolevas riigis, mis ei paku
sellist kaitse taset nagu on
sätestatud käesolevas seaduses, siis:
1) kui programmi sisaldavad
signaalid antakse satelliidile edasi
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
paiknevast maajaamast, loetakse, et
satelliidi kaudu edastamise akt on
toimunud selles liikmesriigis ja
käesolevas seaduses sätestatud
õigused on realiseeritavad selle
isiku vastu, kes juhib seda

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(2)d
d) Kui üldsusele satelliidi kaudu
edastamise akt toimub kolmandas
riigis, kus ei pakuta II peatüki
kohast kaitsetaset,
i) kui programmi sisaldavaid
signaale edastatakse satelliidile
liikmesriigis asuva üleslüli kaudu,
loetakse
kõnealune
üldsusele
satelliidi kaudu edastamise akt
toimunuks kõnealuses liikmesriigis
ja II peatükiga ettenähtud õigusi
võib kasutada üleslüli käitaja suhtes
või
ii) kui ei kasutata liikmesriigis
asuvat üleslüli, kuid üldsusele
satelliidi kaudu edastamise akti on
tellinud
liikmesriigis
tegutsev
ringhäälinguorganisatsioon,
loetakse kõnealune akt toimunuks
liikmesriigis,
kus
on
ringhäälinguorganisatsiooni
peamine tegutsemiskoht ühenduses,
ning II peatükiga ettenähtud õigusi
võib
kasutada
ringhäälinguorganisatsiooni suhtes.
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WCT
Artikkel
8
Üldsusele
edastamise õigus
Ilma et see piiraks Berni
konventsiooni artikli 11 lõike 1
punkt iii, artikli 11 bis lõike 1
punktide i ja ii, artikli 11 ter lõike 1
punkt iii, artikli 14 lõike 1 punkt iii
ja artikli 14 bis lõike 1 kohaldamist,
on kirjandus- ja kunstiteoste
autoritel ainuõigus lubada oma
teoste edastamist üldsusele kaabelvõi kaablita sidevahendite kaudu,
sealhulgas oma teoste sellisel viisil
üldsusele kättesaadavaks tegemist,
et isikud pääsevad neile ligi enda
valitud kohas ja ajal.

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(3)
Käesoleva direktiivi kohaldamisel
tähendab
"taasedastamine
kaabellevi kaudu" esialgselt teisest
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territooriumil paiknevat maajaama,
kuid oma põhilist asukohta Eesti
Vabariigis omav televisiooni- või
raadioteenuse osutaja on tellinud
satelliidi kaudu edastamise, siis
loetakse, et satelliidi kaudu
edastamine on toimunud Eesti
Vabariigis ja käesolevas seaduses
sätestatud
õigused
on
realiseeritavad selle televisioonivõi raadioteenuse osutaja vastu

maajaama;
2) kui ei kasutata Euroopa Liidu
liikmesriigis paiknevat maajaama,
kuid liikmesriigis moodustatud
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja on tellinud satelliidi kaudu
edastamise akti, siis loetakse, et see
akt on toimunud selles liikmesriigis,
milles sellel televisiooni- või
raadioteenuse osutajal on tema
põhiline
asukoht
Euroopa
Ühenduses ja käesolevas seaduses
sätestatud
õigused
on
realiseeritavad selle televisioonivõi raadioteenuse osutaja vastu.

liikmesriigist traatside või õhu,
sealhulgas satelliidi kaudu üldsusele
vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või
raadioprogrammi
samaaegset,
muutumatut
ja
täielikku
taasedastamist
üldsusele
kättesaadava
kaabelvõi
mikrolainesüsteemi vahendusel.

(5) Satelliidiks loetakse mis tahes
sidesatelliiti, mis edastab avalikuks
vastuvõtuks
mõeldud signaale
selleks ettenähtud sagedusaladel,
samuti
ühest
geograafilisest
punktist teise geograafilisse punkti
toimuva
suletud
ühendusega
signaale
edastavat
satelliiti
tingimusel, et nende signaalide
individuaalvastuvõtt
nendes
geograafilistes punktides on teatud
asjaoludel võimalik.

§ 10.2. Satelliidi kaudu edastamine
(1) Satelliidina käesoleva seaduse
tähenduses käsitatakse mis tahes
sidesatelliiti, mis edastab avalikuks
vastuvõtuks
mõeldud
signaale
selleks ettenähtud sagedusaladel,
samuti
ühest
geograafilisest
punktist teise geograafilisse punkti
toimuva
suletud
ühendusega
signaale
edastavat
satelliiti
tingimusel, et nende signaalide
individuaalvastuvõtt
nendes
geograafilistes punktides on teatud
asjaoludel võimalik.

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 8(1)
Liikmesriigid tagavad, et kui
teistest
liikmesriikidest
taasedastatakse programme kaabli
kaudu
nende
territooriumile,
peetakse
kinni
kohaldatavast
autoriõigusest
ja
sellega
kaasnevatest õigustest ning selline
taasedastamine toimub autoriõiguse
omanike, autoriõigusega kaasnevate
õiguste omanike ja kaabellevivõrgu
operaatorite
vaheliste
individuaalsete või kollektiivsete
lepinguliste kokkulepete põhjal.

(6)
Kaabellevivõrgu
kaudu
taasedastamiseks loetakse üldsusele
vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või
raadiosaate samaaegne, muutumatu
ja täielik taasedastamine traatside
või õhu, sealhulgas satelliidi kaudu
üldsusele kättesaadava kaabel- või
mikrolainesüsteemi vahendusel.

§
10.3.
Taasedastamine
kaabellevivõrgu kaudu
Taasedastamine
kaabellevivõrgu
kaudu
käesoleva
seaduse
tähenduses
on
üldsusele
vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või
raadioprogrammi
samaaegne,
muutumatu
ja
täielik
taasedastamine traatside või õhu,
sealhulgas satelliidi kaudu üldsusele

2001/29/EÜ Art 3(1)
Liikmesriigid näevad ette, et
autoritel on ainuõigus lubada või
keelata oma teoste edastamist
üldsusele kaabel- või kaablita
sidevahendite kaudu, sh nende
teoste sellisel viisil kättesaadavaks
tegemist, et isik pääseb neile ligi
enda valitud kohas ja enda valitud
ajal.
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Direktiivi 93/83/EMÜ Art 2
Liikmesriigid sätestavad autori
ainuõiguse lubada autoriõigusega
kaitstud tööde edastamist üldsusele
satelliidi kaudu võttes arvesse
käesoleva peatüki sätteid.
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kättesaadava
kaabelvõi
mikrolainesüsteemi vahendusel.
§
96.
Taasedastamine
kaabellevivõrgu kaudu
Taasedastamine
kaabellevivõrgu
kaudu
käesoleva
seaduse
tähenduses on teisest Euroopa Liidu
liikmesriigist edastatud ja üldsusele
vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või
raadioprogrammi
samaaegne,
muutumatu
ja
täielik
taasedastamine traatside või õhu,
sealhulgas satelliidi kaudu üldsusele
kättesaadava
kaabelvõi
mikrolainesüsteemi vahendusel.
(7)
Teos
loetakse
avalikult
esitatuks, kui see on ette loetud,
mängitud, tantsitud, näideldud või
muul viisil ette kantud kas vahetult
või kaudselt mis tahes tehnilise
vahendi või protsessi vahendusel.

§ 10. Üldsusele suunatud teosed
(3)
Teos
loetakse
avalikult
esitatuks, kui see on ette loetud,
mängitud, tantsitud, näideldud või
muul viisil ette kantud kas vahetult
või kaudselt mis tahes tehnilise
vahendi või protsessi vahendusel.

(8) Teos loetakse üldsusele
kättesaadavaks tehtuks, kui see on
üldsusele suunatud kaabli kaudu või
kaablita suunamise teel sellisel
viisil, et üldsus võib teost kasutada
enda poolt valitud kohas ja ajal.

§ 10. Üldsusele suunatud teosed
(6) Teos loetakse üldsusele
kättesaadavaks tehtuks, kui see on
üldsusele suunatud kaabli kaudu või
kaablita suunamise teel sellisel
viisil, et üldsus võib teost kasutada
enda poolt valitud kohas ja ajal.

(9) Teos loetakse üldsusele
näidatuks (eksponeerituks), kui
teost või selle koopiat on
demonstreeritud kas vahetult või
kaudselt mis tahes tehnilise vahendi
või protsessi vahendusel.

§ 10. Üldsusele suunatud teosed
(4) Teos loetakse üldsusele
näidatuks (eksponeerituks), kui
teost või selle koopiat on
demonstreeritud kas vahetult või
kaudselt filmi, slaidi, televisiooni
või mis tahes tehnilise vahendi või
protsessi vahendusel.
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§ 17. Töötlemisõigus

§ 13. Varalised õigused

Teose töötlemiseks loetakse teosest
kohanduste,
arranźeeringute,
tuletatud teoste ja teiste töötluste
tegemist, samuti oma teosele teiste
autorite teoste lisamist.

5)
teha
teosest
kohandusi
(adaptsioone),
töötlusi
(arranžeeringuid) ja teisi töötlusi
(õigus teose töötlemisele);

§ 18. Autoriõiguse algne kuuluvus

§ 28. Teose autor

(1) Autori isiklikud ja varalised
õigused kuuluvad algselt teose
loonud füüsilisele isikule, kui autori
varaliste õiguste osas ei ole
käesoleva seadusega ette nähtud
teisiti.

(1) Autori isiklikud õigused ja
varalised õigused kuuluvad algselt
teose autorile, kui käesoleva
seadusega autori varaliste õiguste
osas ei ole ette nähtud teisiti.
(2) Teose autoriks on füüsiline isik
või füüsilised isikud, kes on selle
teose loonud.

(2) Juriidilisele isikule ja riigile
kuulub autoriõigus vaid käesoleva
seadusega ettenähtud juhtudel.

(3) Juriidilisele isikule kuulub
autoriõigus
vaid
käesoleva
seadusega ettenähtud juhtudel.

(3) Autori isiklike ja varaliste

(4) Riigile kuulub autoriõigus vaid

EL DIREKTIIV
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2009/24/EÜ Artikkel 4 Piiratud
toimingud
Arvestades artiklite 5 ja 6 sätteid,
hõlmavad
õiguste
omaniku
ainuõigused artikli 2 tähenduses
õigust teostada või keelata järgmisi
toiminguid:
b) arvutiprogrammide tõlkimine,
kohandamine, korrastamine või
muul moel muutmine ja nende
toimingute
tulemuste
reprodutseerimine, ilma et see
piiraks programmi muutva isiku
õigusi;

BK Art 2(3) – tõlkeid adaptsioone,
muusikalisi
töötlusi
ja
teisi
kirjandus- ja kunstiteoste teisendusi
kaitstakse kui originaalteoseid, ilma
et see autoriõigust originaalteosele
kitsendaks.
BK Art 12 Kirjandus- ja
kunstiteoste
autoritele
kuulub
ainuõigus lubada teha nende teoste
kohandusi, seadeid ja teoste muid
töötlusi.
BK Art 14 (2) Kirjandus- või
kunstiteose
põhjal
tehtud
kinematograafiateose kohandamine
mistahes
teise
kunstivormi,
sõltumata
kinematograafiateose
autori poolt antud volitusest, võib
toimuda originaalteoste autorite
nõusolekul.

BK-st tulenevalt lisatud eelnõu § 17
tuletatud
teose
täpsustatud
regulatsioon

2009/24/EÜ
Artikkel
2
Arvutiprogrammide autorsus
1. Arvutiprogrammi autor on
programmi loonud füüsiline isik või
füüsiliste isikute rühm või, kui
liikmesriigi
õigusaktid
seda
lubavad, selliste õigusaktidega
õiguste
omanikuks
määratud
juriidiline isik.
Kui
liikmesriigi
õigusaktid
tunnistavad kollektiivseid teoseid,
käsitatakse teose autorina isikut,
keda
peetakse
liikmesriigi
õigusaktide kohaselt selle teose
loojaks.

2009/24/EÜ

Artikkel

3

Isikud,

Mis on järgmise regulatsiooni mõte:
„Juriidilisele isikule ja riigile
kuulub autoriõigus vaid käesoleva
seadusega ettenähtud juhtudel“?

Dubleeriv
regulatsioon:
„Juriidilisele isikule või riigile
kuulub autoriõigus vaid käesolevas
seaduses ettenähtud juhtudel“ (§ 10
lg 2).
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kellel on õigus kaitsele
Kaitse tagatakse kõigile füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kellel on
selleks õigus kirjandusteoste suhtes
kohaldatavate
siseriiklike
autoriõigusalaste õigusaktide alusel.
96/9/EÜ Artikkel 4 Andmebaasi
autorsus
1.
Andmebaasi
autoriks
on
andmebaasi loonud füüsiline isik
või füüsiliste isikute grupp või
juhul, kui see on liikmesriikide
õigusaktidega
lubatud,
siis
juriidiline isik, kes on nimetatud
niisuguste
õigusaktide
alusel
õiguste valdajaks.
2. Kui liikmesriigi õigusaktidega
tunnustatakse kollektiivseid teoseid,
siis kuuluvad varalised õigused
isikule, kellele kuulub autoriõigus.

§ 19. Filmi autor ja filmitootja
(1) Filmi autor on režissöör,
stsenarist, operaator, kunstnik,
dialoogi autor ja muusikateose
autor, kui muusikateos on loodud
filmi jaoks.

(2) Filmitootja on füüsiline või
juriidiline
isik,
kelle
finantseerimisel või juhtimisel on
teos loodud ja kelle nimi on
fikseeritud
selles
filmis.
Filmitootjal ei teki helisalvestise
tootja õigusi juhul, kui helisalvestis

§ 33. Autoriõigus audiovisuaalsele
teosele
(2)/…/ – režissöörile, stsenaariumi
autorile,
dialoogi
autorile,
muusikateose autorile, kui see teos
on loodud spetsiaalselt selle
audiovisuaalse
teose
jaoks,
operaatorile ja kunstnikule.
§ 33. Autoriõigus audiovisuaalsele
teosele
(3) Teose produtsendiks loetakse
füüsilist või juriidilist isikut, kelle
finantseerimisel või juhtimisel on
teos loodud ja kelle nimi on
fikseeritud selles audiovisuaalses

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(5)
Käesoleva direktiivi kohaldamisel
käsitatakse kinematograafilise või
audiovisuaalse
teose
peamist
režissööri sellise teose autorina või
ühena selle autoritest. Liikmesriigid
võivad ette näha muud isikud, keda
võib pidada teose kaasautoriteks.

BK Art 14bis (2) (a) Autoriõiguse
kuuluvus
kinematograafiateosele
määratakse kindlaks selle riigi
seadusandlusega,
kus
kaitset
nõutakse.

2006/115/EÜ Artikkel 2
2.
Kinematograafilise
või
audiovisuaalse
teose
peamist
režissööri käsitatakse sellise teose
autorina või ühena selle autoritest.
Liikmesriigid võivad ette näha
muud isikud, keda võib pidada
teose kaasautoriteks.
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fikseeriti esmakordselt filmis.

teoses.

(3) Autoriõigus filmile kuulub selle
autorile või ühistele autoritele
käesoleva seaduse paragrahvis 20
sätestatud korras.

§ 33. Autoriõigus audiovisuaalsele
teosele
(2) Autoriõigus audiovisuaalsele
teosele kuulub selle autorile või
ühistele autoritele/../.

§
20.
Ühisautorsus
kaasautorsus

§ 30. Ühine autorsus

ja

(1) Autoriõigus teosele, mille on
loonud kaks või enam isikut oma
ühise loomingulise tegevusega,
kuulub selle autoritele ühiselt.
(1) Ühise loomingulise tegevusega
loodud teos võib moodustada ühe
jagamatu terviku (ühisautorsus) või
koosneda osadest, millest igaühel
on samuti iseseisev tähendus
(kaasautorsus). Teose osa loetakse
iseseisvat tähendust omavaks, kui
seda saab kasutada sõltumatult selle
teose teistest osadest.

(2) Ühise loomingulise tegevusega
loodud teos võib moodustada ühe
jagamatu terviku (ühisautorsus) või
koosneda osadest, millest igaühel
on samuti iseseisev tähendus
(kaasautorsus). Teose osa loetakse
iseseisvat tähendust omavaks, kui
seda saab kasutada sõltumatult selle
teose teistest osadest.

(2) Igale kaasautorile kuulub
autoriõigus tema poolt loodud
iseseisva tähendusega osale teoses
ning ta võib kasutada seda teose osa
iseseisvalt. Selline kasutamine ei
tohi kahjustada teiste kaasautorite
õigusi ega olla vastuolus teose
kaasautorite poolt ühise kasutamise
huvidega.

(3) Igale kaasautorile kuulub
autoriõigus ka tema poolt loodud
iseseisva tähendusega osale teoses
ning ta võib kasutada seda teose osa
iseseisvalt. Selline kasutamine ei
tohi kahjustada teiste kaasautorite
õigusi ega olla vastuolus teose
kaasautorite poolt ühise kasutamise
huvidega.

(3) Suhted ühiste autorite vahel
autoriõiguse teostamisel, sealhulgas
autoritasu jagamisel, määratakse

(4) Suhted ühiste autorite vahel
autoriõiguse teostamisel, sealhulgas
autoritasu jagamisel, määratakse
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2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 2 Kinematograafilised ja
audiovisuaalsed teosed
1.
Kinematograafilise
või
audiovisuaalse
teose
peamist
režissööri loetakse sellise teose
autoriks või üheks selle autoritest.
Liikmesriikidele jääb vabadus
määrata teisi kaasautoreid.
2009/24/EÜ
Artikkel
2
Arvutiprogrammide autorsus
2. Kui arvutiprogrammi on loonud
füüsiliste isikute rühm ühiselt,
kuuluvad ainuõigused asjaomaste
isikute ühisomandisse.
2009/24/EÜ Artikkel 3 Isikud,
kellel on õigus kaitsele
Kaitse tagatakse kõigile füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kellel on
selleks õigus kirjandusteoste suhtes
kohaldatavate
siseriiklike
autoriõigusalaste õigusaktide alusel.
96/9/EÜ Artikkel 4 Andmebaasi
autorsus
3. Füüsiliste isikute grupi poolt
ühiselt loodud andmebaasi suhtes
tekkivad ainuõigused kuuluvad
nendele isikutele ühiselt.

BK Art 2(5) Kirjandus- ja
kunstiteoste
kogumikke,
nagu
näiteks
entsüklopeediaid
ja
antoloogiaid, mis sisu valiku ja
korraldamise tõttu moodustavad
intellektuaalse loomingu, kaitstakse
sellisena, ilma, et see kitsendaks
autoriõigust iga sellises kogumikus
sisalduvale teosele.

AutÕS § 30 lg 1, 5, 6, 7.

BK Art 2bis(3) Siiski on autoril
ainuõigus koostada kogumik oma
teostest, mida nimetati eelnevates
lõigetes.
BK Art 13 (1) Iga Liitu kuuluv riik
võib enda suhtes kehtestada
reservatsioonid
ja
tingimused
ainuõigusele, mis on tagatud
muusikateose autorile ja teksti
autorile,
juhul
kui
teksti
salvestamine koos muusikateosega
on viimase poolt juba lubatud,
lubades
selle
muusikateose
helisalvestamist koos tekstiga, kui
see teoses esineb; kuid kõik sellised
reservatsioonid
ja
tingimused
kehtivad vaid riikides, mis need on
kehtestanud, ja ei tohi mitte mingil
tingimusel
kahjustada
nende
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kindlaks autorite kokkuleppega.
Sellise kokkuleppe puudumisel
teostavad autoriõigust teosele kõik
autorid ühiselt. Autoritasu jagatakse
nende vahel vastavalt igaühe
panusele.

kindlaks nende kokkuleppega.
Sellise kokkuleppe puudumisel
teostavad autoriõigust teosele kõik
autorid ühiselt, autoritasu aga
jagatakse nende vahel võrdsetes
osades.

(4) Ühisautor või isik, kellele
kuulub osa ühisest autoriõigusest, ei
tohi ebamõistlikult või pahauskselt
takistada
autoriõiguse
ühist
teostamist.

(5) Igaüks ühistest autoritest võib
pöörduda kohtusse või võtta
tarvitusele muid abinõusid ühiselt
loodud
teose
kaitseks
ning
autoriõiguse
rikkumise
kõrvaldamiseks.

NB: tuleks juurde lisada, sest ei ole:
(5) Igaüks ühistest autoritest võib
pöörduda kohtusse või võtta
tarvitusele muid abinõusid ühiselt
loodud
teose
kaitseks
ning
autoriõiguse
rikkumise
kõrvaldamiseks.

(6)
Autorite
konsulteerimine,
administratiivse
juhtimise
funktsioonide
täitmine,
teose
redigeerimine, graafikute, skeemide
jms joonestamine ja muu tehnilise
abi osutamine autoritele ei ole
aluseks ühise autorsuse tekkimisele.

(6)
Autorite
konsulteerimine,
administratiivse
juhtimise
funktsioonide
täitmine,
teose
redigeerimine, graafikute, skeemide
jms joonestamine ja muu tehnilise
abi osutamine autoritele ei ole
aluseks ühise autorsuse tekkimisele.

(7) Töölepingu alusel oma otseste
tööülesannete täitmise korras teose
loomisel
on
autorikollektiivi
moodustamisel vaja isiku eelnevat
nõusolekut tema autorikollektiivi
lülitamiseks. Autorikollektiivi töös
osalemisest keeldumist mõjuvatel
põhjustel ei loeta töödistsipliini
rikkumiseks.

Variant 2:
(3) Igale ühisautorile antakse õigus
ise teost kasutada VÕI ise teost
kasutada ja anda kolmandatele
isikutele lihtlitsentse ühisautorsuses

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING
autorite õigusi saada õiglast tasu,
mis
lepingu
puudumisel
fikseeritakse kompetentse organi
poolt.
BK Art 14bis (2) (b) Liitu
kuuluvates riikides, kus vastavalt
seadusandlusele kuulub autoriõigus
kinematograafiateosele
ka
autoritele, kes on andnud oma
panuse teose loomisse, ei või
nimetatud autorid, juhul kui nad on
endale võtnud sellise panuse
andmise kohustuse, vastupidise või
erisätte puudumisel, keelata selle
teose reprodutseerimist, levitamist,
avalikku esitamist, avalikustamist*
kaabli kaudu, ülekandmist raadio
või televisiooni vahendusel või
mistahes
teisel
viisil
avalikustamist*, või teose teksti
varustamist subtiitritega või selle
dubleerimist.
(c)
Küsimuse,
kas
ülalpool
nimetatud kohustuse vorm eelneva
punkti (b) kohaldamiseks peab
olema
fikseeritud
kirjaliku
kokkuleppena või mõnes muus
sama kehtivusjõuga kirjalikus aktis,
otsustab selle riigi seadusandlus,
kus paikneb kinematograafiateose
tegija asukoht või alaline elukoht.
Selle Liitu kuuluva riigi, kus kaitset
nõutakse, seadusandluse otsustada
on, kas nimetatud kohustus peab
olema
fikseeritud
kirjalikus
kokkuleppes või muus sama
kehtivusjõuga
kirjalikus
aktis.
Riigid, mille seadusandlus seda ette
näeb, informeerivad sellest oma
kirjaliku
deklaratsiooniga
peadirektorit,
kes
viivitamata

KOMMENTAAR

Panuse selgitamine võib olla
keerukas. Lahendus oleks, et
võrdselt, kui mõni ühisautoritest ei
tõenda, et jagada tuleks erinevalt.

Tuleb lisada kaks täiendavat lõiget.
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edastab informatsiooni kõigile
teistele Liitu kuuluvatele riikidele.
(d) "Vastupidise või erisätte" all
mõistetakse
igasugust piiravat
tingimust, mis on oluline seoses
eespoolnimetatud kohustusega.
BK Art 14bis (3) Kui rahvuslik
seadusandlus ei näe ette teisiti, ei
kohaldata eespooltoodud 2. lõike
punkti
(b)
sätteid
kinematograafiateose
tegemise
eesmärgil loodud stsenaariumide,
dialoogide ja muusikateoste autorite
või nende pearezhissööri suhtes.
Kuid need Liitu kuuluvad riigid,
kus seadusandlus ei sisalda eeskirju,
mis näevad ette 2. lõike punkti (b)
kohaldamise sellise rezhissööri
suhtes, informeerivad sellest oma
kirjaliku
deklaratsiooniga
peadirektorit,
kes
viivitamata
edastab informatsiooni kõigile
teistele Liitu kuuluvatele riikidele.

loodud teose kasutamiseks.
(4) Suhted ühiste autorite vahel
autoriõiguse teostamisel, sealhulgas
autoritasu jagamisel, määratakse
kindlaks nende kokkuleppega.
Sellise kokkuleppe puudumisel on
igaühel neist õigus kasutada teost
ise ja sõlmida kolmandate isikutega
turutingimustel
lihtlitsentsi
lepinguid
teose
kasutamiseks.
Seejuures on neil kohustus jagada
saadud autoritasu vastavalt igaühe
panustele.

§ 21. Autoriõigus töökohustuste
täitmise korras loodud teosele

§ 32. Autoriõigus töökohustuste
täitmise korras loodud teosele

(1) Töölepingu alusel või avalikus
teenistuses
oma
otseste
tööülesannete
täitmise
korras
loodud
teose
autoril
tekib
autoriõigus sellele teosele, kuid
autori varalised õigused teose
kasutamiseks
tööülesannetega
ettenähtud eesmärgil ja piirides
lähevad üle tööandjale, kui lepingus
ei ole ette nähtud teisiti.

(1) Töölepingu alusel või avalikus
teenistuses
oma
otseste
tööülesannete
täitmise
korras
loodud
teose
autoril
tekib
autoriõigus sellele teosele, kuid
autori varalised õigused teose
kasutamiseks
tööülesannetega
ettenähtud eesmärgil ja piirides
lähevad üle tööandjale, kui lepingus
ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Autor võib iseseisvalt kasutada
oma otseste tööülesannete täitmise
korras loodud teost tööülesannetega

(2) Autor võib iseseisvalt kasutada
oma otseste tööülesannete täitmise
korras loodud teost tööülesannetega

2009/24/EÜ
Artikkel
2
Arvutiprogrammide autorsus
3. Kui arvutiprogrammi on loonud
töötaja oma tööülesannete täitmise
käigus või tööandja juhtnööre
järgides, on tööandjal ainuõigus
kasutada kõiki selliselt loodud
programmiga seotud majanduslikke
õigusi, kui lepingus ei ole sätestatud
teisiti.
2009/24/EÜ Artikkel 3 Isikud,
kellel on õigus kaitsele
Kaitse tagatakse kõigile füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kellel on
selleks õigus kirjandusteoste suhtes
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ettenähtud eesmärgil ainult tööandja
eelneval nõusolekul, näidates ära
tööandja nime või nimetuse. Sellisel
juhul on autoril õigus saada
autoritasu teose kasutamise eest.

ettenähtud eesmärgil ainult tööandja
eelneval nõusolekul, näidates ära
tööandja nime või nimetuse. Sellisel
juhul on autoril õigus saada
autoritasu teose kasutamise eest.

kohaldatavate
siseriiklike
autoriõigusalaste õigusaktide alusel.

(3) Autor võib iseseisvalt kasutada
oma tööülesannete täitmise korras
loodud teost eesmärgil, mis ei ole
tema tööülesannetega ette nähtud,
kui töölepingus ei ole ette nähtud
teisiti. Sellisel teose kasutamisel
tuleb ära näidata tööandja nimi või
nimetus.

(3) Autor võib iseseisvalt kasutada
oma tööülesannete täitmise korras
loodud teost eesmärgil, mis ei ole
tema tööülesannetega ette nähtud,
kui töölepingus ei ole ette nähtud
teisiti. Sellisel teose kasutamisel
tuleb ära näidata tööandja nimi või
nimetus.

(4)
Õigusaktides
ettenähtud
juhtudel makstakse tööülesannete
täitmise korras loodud teose
autorile lisaks töötasule (palgale) ka
autoritasu teose kasutamise eest.
Autoritasu maksmine võidakse ette
näha ka tööandja ja autori vahelise
kokkuleppega.

(4)
Õigusaktides
ettenähtud
juhtudel makstakse tööülesannete
täitmise korras loodud teose
autorile lisaks töötasule (palgale) ka
autoritasu teose kasutamise eest.
Autoritasu maksmine võidakse ette
näha ka tööandja ja autori vahelise
kokkuleppega.

Variant 2:
(4) Tööülesannete täitmise korras
loodud teose autorile võib tööandja
ja autori vahelise kokkuleppega
maksta
lisaks
töötasule
ka
autoritasu teose kasutamise eest.

(5) Arvutiprogrammi autoril või
andmebaasi autoril, kes loob
programmi või andmebaasi oma
tööülesannete täitmise käigus või
järgides tööandjalt saadud juhiseid,
tekib
autoriõigus
sellele
programmile või andmebaasile,
kuid tööandjale kuulub ainulitsents
kõigi varaliste õiguste teostamiseks,
kui lepingus ei ole ette nähtud
teisiti.

(5) Varalised õigused avalikus
teenistuses loodud teosele lähevad
üle riigile, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti. Neid õigusi teostab
see riigiasutus, kelle ülesandel,

(6) Varalised õigused avalikus
teenistuses loodud teosele lähevad
üle riigile, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti. Neid õigusi teostab
see riigiasutus, kelle ülesandel,

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
Mida see lg 2 täpselt tähendab?

Õigusaktid ei ole reeglina lg 4
kirjeldatud juhtu ette näinud.
Ainuke regulatiivne osa selles
paragrahvis on lause seoses
kokkuleppega.

Andmebaasid ja arvutiprogrammid
lähevad üldregulatsiooni alla.
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tellimisel või juhendamisel teos
loodi.

tellimisel või juhendamisel teos
loodi.

§ 22. Autoriõiguse
tähtaeg

§ 38.
tähtaeg
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kehtivuse

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 1 Autori õiguste ajaline
kehtivus

(2)

(1) Autoriõigus kehtib autori kogu
eluaja jooksul ja 70 aastat pärast
tema surma, olenemata kuupäevast,
millal teos on õiguspäraselt
avalikustatud,
välja
arvatud
käesoleva seaduse §-des 39–42
ettenähtud juhud.

1. Berni konventsiooni artiklis 2
osutatud kirjandus- või kunstiteose
autori õigused kehtivad autori
eluajal ja 70 aastat pärast tema
surma olenemata kuupäevast, mil
teos muutus õiguspäraselt üldsusele
kättesaadavaks.

Kui teose päritolumaaks Berni
kirjandus- ja kunstiteoste kaitse
konventsiooni artikli 5 lõike 4
tähenduses on kolmas riik ja teose
autor ei ole Eesti kodanik või Eesti
Vabariigis alaliselt elav isik, siis
kehtib autoriõigus tähtaja jooksul,
mille näeb ette päritolumaa seadus,
kuid mitte üle käesoleva lõike
esimeses lauses nimetatud tähtaja.

(21) Kui teose päritolumaaks Berni
kirjandus- ja kunstiteoste kaitse
konventsiooni artikli 5 lõike 4
tähenduses on kolmas riik ja teose
autor ei ole Eesti kodanik või Eesti
Vabariigis alaliselt elav isik, siis
kehtib autoriõigus tähtaja jooksul,
mille näeb ette päritolumaa seadus,
kuid mitte üle käesoleva paragrahvi
1. lõikes nimetatud tähtaja.

TRIPS Artikkel 12. Kaitse kestus
Kui teose puhul arvutatakse kaitse
kestust muul alusel kui füüsilise
isiku eluaeg, siis on see vähemalt
50 aastat õiguspärase avaldamise
kalendriaasta lõppemisest või kui
viiekümne aasta jooksul alates teose
loomisest pole teost õiguspäraselt
avaldatud, siis viiskümmend aastat
teose
loomise
kalendriaasta
lõppemisest,
välja
arvatud
fotograafia- ja tarbekunstiteose
puhul.

kehtivuse

(1) Autoriõigus kehtib autori eluajal
ja 70 aastat pärast tema surma,
olenemata kuupäevast, millal teos
on õiguspäraselt avalikustatud.

Autoriõiguse

§ 39. Autoriõiguse kehtivus ühise
autorsuse korral

(2) Autoriõigus teosele, mille on
loonud kaks või enam isikut oma
ühise loomingulise tegevusega,
kehtib teisi autoreid üleelanud
autori (filmi puhul reźissöör,
stsenaariumi autor, dialoogi autor,

Autoriõigus teosele, mille on
loonud kaks või enam isikut oma
ühise loomingulise tegevusega (§
30), kehtib teisi autoreid üleelanud
ühise autori eluajal ja 70 aastat
pärast tema surma.
§ 41. Autoriõiguse kehtivus
kollektiivsele teosele, töökohustuste
täitmise korras loodud teosele,
audiovisuaalsele
teosele
ja

2. Mitme autori loodud teose puhul
arvutatakse lõikes 1 osutatud
tähtaega viimase elusolnud autori
surmast.
7.
Sõnalist
osa
hõlmava
muusikateose kaitse tähtaeg lõpeb
70 aastat pärast järgmistest isikutest
viimasena elus olnud isiku surma,
olenemata sellest, kas kõnealused
isikud on määratud kaasautoriks või
mitte: sõnade autor ja muusika

BK
Art
7
(1)
Käesoleva
konventsiooniga tagatud kaitse
kehtib autori eluajal ja 50 aastat
pärast tema surma.
Käesoleva konventsiooniga tagatud
kaitse kehtib autori eluajal ja 50
aastat pärast tema surma.
BK Art 7 (2) Kinematograafiateoste
puhul võivad aga Liitu kuuluvad
riigid sätestada, et kaitse kestvuse
tähtaeg lõpeb 50 aastat pärast teose
üldsusele kättesaadavaks tegemist
autori nõusolekul, või, kui seda ei
ole tehtud 50 aasta jooksul teose
loomisest, siis 50 aastat pärast teose
loomist.
BK Art 7 (3) Anonüümsete või
pseudonüümi all avaldatud teoste
puhul
lõpeb
käesoleva
konventsiooniga tagatud kaitse
kestvuse tähtaeg 50 aastat pärast
teose
õiguspärast
üldsusele
kättesaadavaks tegemist. Kui aga

KOMMENTAAR

BK 7 (7) puudu, kuid ei olevajalik

Ei ole selge, kas seda on üldse vaja.
Lisaks AutÕS § 38 (21) reguleerib
seda küsimust pärast Eesti ELiga
liitumist AutÕS § 92. Eeldatavasti
sellest ka piisab.

Päris üheselt ei eelnõu ega ka
kehtiv seadus ei kata tähtaja
direktiivi art 1 (7) regulatsiooni.
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jätkuväljaandele
(11) Autoriõigus audiovisuaalsele
teosele (§ 33) kehtib 70 aastat
pärast viimase teisi autoreid
üleelanud
autori
(režissöör,
stsenaariumi autor, dialoogi autor,
muusikateose autor, kui see teos on
loodud
spetsiaalselt
selle
audiovisuaalse teose jaoks) surma.
§ 40.
Autoriõiguse kehtivus
anonüümselt või pseudonüümi all
avalikustatud teosele

(3) Autoriõigus teosele, mis on
avalikustatud anonüümselt või
pseudonüümi all, kehtib 70 aastat
pärast
selle
õiguspärast
avalikustamist. Kui selle tähtaja
jooksul teeb teose autor üldsusele
teatavaks oma kodanikunime või
teose autorsuse seostamine teose
loonud isikuga ei tekita enam
kahtlusi,
siis
kohaldatakse
käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2
sätteid.

Autoriõigus teosele, mis on
avalikustatud anonüümselt või
pseudonüümi all, kehtib 70 aastat
pärast selle teose õiguspärast
avalikustamist. Kui selle tähtaja
jooksul teose autor teeb üldsusele
teatavaks oma kodanikunime või
teose autorsuse seostamine teose
loonud isikuga ei tekita enam
kahtlusi, siis kohaldatakse §-de 38
ja 39 sätteid.
§ 41. Autoriõiguse kehtivus
kollektiivsele teosele, töökohustuste
täitmise korras loodud teosele,
audiovisuaalsele
teosele
ja
jätkuväljaandele
(1) Autoriõigus kollektiivsele
teosele (§ 31) ja töökohustuste
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autor, tingimusel et nii sõnad kui ka
muusika on loodud spetsiaalselt
vastava sõnalist osa hõlmava
muusikateose jaoks.3

autori poolt võetud pseudonüüm ei
lase autori isikus kahelda, on kaitse
kestvuse tähtaeg sama, mis 1. lõikes
sätestatu. Kui anonüümse või
pseudonüümi all avaldatud teose
autor avalikustab oma isiku
ülalnimetatud
aja
jooksul,
rakendatakse 1. lõikes sätestatud
kaitse kestvuse tähtaega. Liitu
kuuluvad riigid ei ole kohustatud
kaitsma
anonüümseid
või
pseudonüümi all avaldatud teoseid,
mille puhul on alust arvata, et autor
on olnud surnud 50 aastat.
BK Art 7 (4) Liitu kuuluvate riikide
seadusandlus määrab kindlaks
kunstiteostena
kaitstavate
fotograafiliste
teoste
ja
tarbekunstiteoste kaitse kestvuse
tähtaja; kuid see tähtaeg peab olema
vähemalt 25 aastat pärast nimetatud
teose loomist.
BK Art 7 (5) Autori surmale
järgneva kaitse kestvuse tähtaeg ja
2., 3. ja 4. lõikes sätestatud tähtaeg
kulgeb
alates
autori
surma
kuupäevast või nendes lõigetes
nimetatud
sündmusest,
kuid
nimetatud
tähtaja
kulgemise
alguseks loetakse alati autori
surmale või sellisele sündmusele
järgneva aasta 1. jaanuar.
BK Art 7 (6) Liitu kuuluvad riigid
võivad kehtestada kaitse pikema
kestvuse tähtaja võrreldes nendega,
mis on sätestatud eelmistes lõigetes.

Normi tuleks täpsustada nt sarnaselt
filmi
autoritega.
Direktiivi
ülevõttev eelnõu seletuskiri küll
ütleb, et ole vaja, kuid olen teisel
arvamusel.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 2 Kinematograafilised ja
audiovisuaalsed teosed
2.
Kinematograafilise
või
audiovisuaalse teose kaitse tähtaeg
lõpeb 70 aastat pärast järgmistest
isikutest viimasena elus olnud isiku
surma olenemata sellest, kas need
isikud on määratud kaasautoriks või
ei: peamine režissöör, stsenaariumi
autor,
dialoogi
autor
ning
spetsiaalselt kinematograafilises või
audiovisuaalses
teoses
kasutamiseks
loodud
muusika
helilooja.

Tähtaja
direktiiv
sätestab
järgnevalt:
„2006/116/EÜ
+
2011/77/EL Artikkel 10 Ajaline
kohaldatavus
6. Artikli 1 lõiget 7 kohaldatakse
sõnalist
osa
hõlmavate
muusikateoste suhtes, mille puhul
vähemalt muusika või sõnad on
kaitstud vähemalt ühes liikmesriigis
1. novembril 2013, ja sõnalist osa
hõlmavate muusikateoste suhtes,
mis on loodud pärast seda
kuupäeva.“.

3

7. The term of protection of a musical composition with words shall expire 70 years after the death of the last of the following persons to survive, whether or not those persons are
designated as co-authors: the author of the lyrics and the composer of the musical composition, provided that both contributions were specifically created for the respective musical
composition with words.
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täitmise korras loodud teosele (§
32) kehtib 70 aastat pärast selle
teose õiguspärast avalikustamist.
(4)
Autoriõigus
töökohustuste
korras loodud teosele kehib 70
aastat pärast selle teose õiguspärast
avalikustamist. Kui nimetatud teos
ei ole avalikustatud 70 aasta jooksul
pärast selle loomist, siis kehtib
autoriõigus 70 aastat pärast selle
loomist.

(5)
Kui
teos
avaldatakse
jätkuväljaandena ja autoriõiguse
kehtivuse tähtaega arvestatakse
teose
õiguspärasest
avalikustamisest,
siis
kehtib
autoriõigus igale osale 70 aastat
pärast selle osa õiguspärast
avalikustamist.

(2) Kui käesoleva paragrahvi 1.
lõikes fikseeritud teos ei ole
avalikustatud 70 aasta jooksul
pärast selle loomist, siis kehtib
autoriõigus 70 aastat pärast teose
loomist.

(3)
Kui
teos
avaldatakse
jätkuväljaandena
(köidetena,
osadena, annetena, jagudena jne) ja
autoriõiguse kehtivuse tähtaega
arvestatakse teose õiguspärasest
avalikustamisest,
siis
kehtib
autoriõigus igale osale 70 aastat
pärast selle osa õiguspärast
avalikustamist.

(4)
Kollektiivsesse
teosesse,
töökohustuste
täitmise
korras
loodud
teosesse
ja
audiovisuaalsesse teosesse võetud
iseseisvat tähendust omavate teoste
suhtes, mis ei ole avalikustatud
anonüümselt või pseudonüümi all,
kehtib
autoriõigus
käesoleva
seaduse § 38 1. lõikes sätestatud
tähtaja jooksul.

3. Anonüümse või pseudonüümi all
loodud teose puhul on kaitse
tähtaeg 70 aastat pärast seda, kui
teos
õiguspäraselt
üldsusele
avaldati. Kui autori kasutatud
pseudonüüm ei jäta tema isiku
suhtes kahtlust või kui autor
avaldab oma isiku esimeses lauses
osutatud
aja
jooksul,
siis
kohaldatakse siiski lõikes 1
osutatud kaitse tähtaega.

4. Kui liikmesriik näeb ette
erisätted,
mis
käsitlevad
autoriõigust kollektiivse teose puhul
või juriidilise isiku määramist
õiguste omanikuks, arvutatakse
kaitse tähtaeg vastavalt lõike 3
sätetele, välja arvatud juhul, kui
teose kui sellise loonud füüsilised
isikud on üldsusele avaldatud teose
versioonis
autoritena
identifitseeritud. Käesolev lõige ei
piira
identifitseeritud
autorite
õigusi, kelle identifitseeritavat
panust sellised teosed sisaldavad,
ning
sellise
panuse
suhtes
kohaldatakse lõigete 1 või 2 sätteid.

RAHVUSVAHELINE LEPING
BK Art 7 (7)
Käesoleva
konventsiooni Rooma aktiga seotud
Liitu kuuluvatel riikidel, kus
käesoleva
akti
allakirjutamise
hetkel
jõusolevas
rahvuslikus
seadusandluses
garanteeritakse
kaitse kestvuse lühemad tähtajad
kui seda näevad ette eelmised
lõiked, on õigus säilitada need
tähtajad
käesoleva
akti
ratifitseerimisel
või
sellega
ühinemisel.
(8) Igal juhul reguleerib kaitse
kestvuse tähtaega selle riigi
seadusandlus, kus kaitset nõutakse;
kuid see tähtaeg ei pea ületama
teose
päritolumaal
fikseeritud
tähtaega,
kui
antud
riigi
seadusandlus ei sätesta teisiti.
BK Art 7bis Eelmise artikli sätteid
kohaldatakse samuti ühiste autorite
teoste suhtes, kuid tingimusel, et
autori surmast loetav tähtaeg
arvutatakse viimasena elusoleva
autori surmast.

KOMMENTAAR

Kust
tuleneb
avalikustamise
loomisega?

põhimõte,
et
võib
asendada

5. Kui teos avaldatakse köidete,
osade, vihikute, numbrite või
seeriatena ja kaitse tähtaeg algab
hetkest, mil teos õiguspäraselt
üldsusele avaldati, arvestatakse iga
sellise elemendi kaitse tähtaega
eraldi.
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6. Kui teose kaitse tähtaega ei
arvestata autori või autorite surmast
ja
teost
ei
ole
üldsusele
õiguspäraselt avaldatud 70 aasta
jooksul pärast selle loomist, siis
kaitse lõpetatakse.
§ 43. Autoriõiguse kehtivuse tähtaja
kulgemise algus
(6) Käesolevas paragrahvis ette
nähtud tähtaja kulgemine algab
autori surma-aastale järgneva aasta
või
teose
õiguspärasele
avalikustamisele või loomisele
järgneva aasta 1. jaanuarist.

Käesolevas peatükis ettenähtud
tähtaja kulgemine algab autori
surma-aastale järgneva aasta (§-d
38 lg 1 ja 39) või teose
õiguspärasele avalikustamisele või
loomisele järgneva aasta (§ 38 lg 2;
§-d 40, 41 ja 42) 1. jaanuarist.

AutÕS § 92. Tähtajad
(7) Kui teose päritolumaaks Berni
kirjandus- ja kunstiteoste kaitse
konventsiooni artikli 5 lõike 4
tähenduses on kolmas riik ja teose
autor ei ole Euroopa Liidu
liikmesriigi
kodanik,
kehtib
autoriõigus Euroopa Liidus tähtaja
jooksul, mille näeb ette päritolumaa
seadus, kuid mitte üle käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud
tähtaja.

(1) Kui teose päritolumaaks Berni
kirjandus- ja kunstiteoste kaitse
konventsiooni artikli 5 lõike 4
tähenduses on kolmas riik ja teose
autor ei ole Euroopa Liidu
liikmesriigi
kodanik,
kehtib
autoriõigus Euroopa Liidus tähtaja
jooksul, mille näeb ette päritolumaa
seadus, kuid mitte üle käesoleva
seaduse § 38 1. lõikes nimetatud
tähtaja.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 8 Tähtaegade arvutamine
Käesoleva direktiiviga ettenähtud
tähtaegu arvutatakse nende aluseks
olevale sündmusele järgneva aasta
esimesest jaanuarist.

2006/116/EÜ
+
Artikkel 7 Kaitse
riikide puhul

Tähtaja direktiiv art 1 (6) ei ole
üheselt kajastatud. Samas ei ole
vaja selle kohta eraldi sätet, sest see
ütleb, et kui tähtaeg on läbi, siis
kaitse lõpeb. Ebamäärane säte.

2011/77/EL
kolmandate

1. Kui teose päritoluriik Berni
konventsiooni
tähenduses
on
kolmas riik ja teose autor ei ole
ühenduse
kodanik,
aegub
liikmesriikides tagatava kaitse
tähtaeg teose päritoluriigis tagatava
kaitse aegumise kuupäeval, kuid see
tähtaeg ei või olla pikem kui
sätestatud artiklis 1.

Kehtiv AutÕS § 41 lg 4 ei ole
kajastatud.
Eelnõu järgi ei ole selge, millal siis
kaitse ikkagi algab. Kehtivas
õiguses on ära nimetatud juhud.

3. Kui liikmesriigis kehtis 29.
oktoobril 1993. aastal eelkõige
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rahvusvahelistest
kohustustest
tulenevalt pikem kaitse tähtaeg kui
lõigete 1 ja 2 sätetega ette nähtud,
võivad nad sellise kaitse säilitada
kuni sõlmitakse rahvusvahelised
kokkulepped autoriõiguse ja sellega
kaasnevate õigustega antava kaitse
tähtaegade kohta.

§ 23. Õiguste kaitse tähtaja
kohaldamine
Käesolevas peatükis sätestatud
kaitse tähtajad kehtivad kõigi teoste
kohta, mida kaitstakse vähemalt
ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

§ 92. Tähtajad
(3) Käesoleva seaduse VI peatükis
ning §-des 74 ja 757 sätestatud
kaitse tähtajad kehtivad kõigi teoste
ja
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste objektide kohta, mida
kaitstakse vähemalt ühes Euroopa
Liidu liikmesriigis.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 7 Kaitse kolmandate
riikide puhul
1. Kui teose päritoluriik Berni
konventsiooni
tähenduses
on
kolmas riik ja teose autor ei ole
ühenduse
kodanik,
aegub
liikmesriikides tagatava kaitse
tähtaeg teose päritoluriigis tagatava
kaitse aegumise kuupäeval, kuid see
tähtaeg ei või olla pikem kui
sätestatud artiklis 1.
2. Artiklis 3 sätestatud kaitse
tähtaegu kohaldatakse ka õiguste
omanike suhtes, kes ei ole ühenduse
kodanikud, kui liikmesriigid neile
seda kaitset pakuvad. Ilma et see
piiraks
liikmesriikide
rahvusvahelisi kohustusi, aegub
liikmesriikides pakutava kaitse
tähtaeg hiljemalt kuupäeval, mil
aegub kaitse selles riigis, mille
kodanik õiguste omanik on, ning
see tähtaeg ei või olla pikem kui on
sätestatud artiklis 3.
3. Kui liikmesriigis kehtis 29.
oktoobril 1993. aastal eelkõige
rahvusvahelistest
kohustustest

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Selle lõike õigem koht ongi lõpus.
Eelnevat lõiget vaja ei olegi.

Kas § 23 ja 39 ei saaks kuidagi
ühendada? Eelnõu § 23 võiks liita
§-ga 22. Üks lõige lihtsalt juures.
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tulenevalt pikem kaitse tähtaeg kui
lõigete 1 ja 2 sätetega ette nähtud,
võivad nad sellise kaitse säilitada
kuni sõlmitakse rahvusvahelised
kokkulepped autoriõiguse ja sellega
kaasnevate õigustega antava kaitse
tähtaegade kohta.

Ei ole kindel, kuivõrd eelnõu § 23
katab ära tähtaja direktiivi art. 10 lg
2. Kogu rakendussätete pakett tuleb
süsteemselt üle vaadata.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 10 Ajaline kohaldatavus
2. Käesolevas direktiivis sätestatud
kaitse tähtaegu kohaldatakse kõigi
teoste ja kaitstavate objektide
suhtes, mis olid lõikes 1 osutatud
kuupäeval
vähemalt
ühes
liikmesriigis kaitstud autoriõigust
või sellega kaasnevaid õigusi
käsitlevate siseriiklike sätetega või
mis
vastavad
[nõukogu
19.
novembri 1992. aasta direktiivi
92/100/EMÜ
rentimisja
laenutamisõiguse
ja
teatavate
autoriõigusega kaasnevate õiguste
kohta intellektuaalomandi vallas]
[5] kohase kaitse kriteeriumidele.
§ 24. Autori isiklike õiguste
tähtajatu kaitse

§ 44. Teose autorsuse, autori nime,
autori au ja väärikuse ning teose
pealkirja tähtajatu kaitse

(1) Isiku konkreetse teose autoriks
olemist (teose autorsust), autori
nime ning au ja väärikust kaitstakse
tähtajatult.

(1) Isiku konkreetse teose autoriks
olemist (teose autorsust), autori
nime ning autori au ja väärikust
kaitstakse tähtajatult.

(2) Teoste osas, mille kaitstuse
tähtaeg on lõppenud, kaitseb

(2) Autoriõiguse tähtaja lõppemisel
ei ole lubatud teose pealkirja

BK Art 6bis (2) Eelmise lõike
kohaselt autorile tagatud õigused
kestavad edasi pärast autori surma,
vähemalt kuni tema majanduslike
õiguste kehtivuse lõppemiseni, ning
neid õigusi teostavad isikud või
organisatsioonid,
keda
selleks
volitab seadusandlus selles riigis,
kus kaitset nõutakse. Kuid need
riigid, kelle seadusandlus käesoleva
akti ratifitseerimise või sellega

§ 24 pealkiri
täpsustamist.

võib

vajada

Kehtiva AutÕS § 44 lg 2 on jäetud
ära.
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ühinemise hetkel ei näe ette kõikide
eelmises lõikes nimetatud õiguste
kaitset pärast autori surma, võivad
sätestada, et mõned neist õigustest
ei jää kestma peale autori surma.
BK Art 6bis (3) Käesoleva artikliga
tagatud õiguste garanteerimise
vahendeid reguleerib seadusandlus
selles riigis, kus kaitset nõutakse.

(nimetuse) kasutamine teise autori
poolt samaliigilisel teosel, kui
selline kasutamine võib kaasa tuua
üldsust
eksitava
autorite
samastamise.
§ 88. Enne käesoleva seaduse
jõustumist loodud teoste ja teoste
esitajate, fonogrammitootjate ning
televisioonija
raadioteenuse
osutajate poolt loodud resultaatide
kaitse

Kas eelnõu § 4 laieneb ka sellele?
Kas § 4 tuleks selles osas täiendada,
et ka esitajate hüvesid kaitstaks
tähtajatult.

(3) Teoste osas, mille autoriõiguse
kehtivuse tähtaeg on lõppenud,
kaitseb teose autorsust, autori nime
ning autori au ja väärikust
Justiitsministeerium (§ 44 1. lõige).
Seda sätet kohaldatakse ka teoste
esitajate suhtes (§ 74 4. lõige).

§ 25. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste tekkimine

§ 62. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste mõiste

(1)
Autoriõigusega
kaasnevad
õigused tekivad tema poolt loodud
resultaadile
teose
esitajal,
helisalvestise tootjal, televisioonija raadioteenuse osutajal, filmi
esmasalvestuse
tootjal,
andmebaasitootjal, isikul, kes pärast
autoriõiguse
kehtivuse
tähtaja
lõppemist esimesena õiguspäraselt
avaldab või suunab üldsusele varem
avaldamata teose, ja isikul, kes

(1)
Teose
esitajal,
fonogrammitootjal, televisiooni- ja
raadioteenuse
osutajal,
filmi
esmasalvestuse tootjal, isikul, kes
pärast
autoriõiguse
kehtivuse
tähtaja
lõppemist
esimesena
õiguspäraselt avaldab või suunab
üldsusele varem avaldamata teose,
ja isikul, kes annab välja
autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku

KOMMENTAAR

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 5
Käesoleva
direktiivi
kohane
autoriõigusega kaasnevate õiguste
kaitse ei mõjuta mingil viisil
autoriõiguse kaitset.

WPPT Art 1 (2) Käesoleva lepingu
alusel antav kaitse ei puuduta ega
mõjuta mingil viisil kirjandus- ja
kunstiteoste autoriõiguste kaitset.
Seetõttu ei või käesoleva lepingu
ühtegi sätet tõlgendada sellist
kaitset piiravana.
RK Art 1 Konventsiooniga tagatud
kaitse ei puuduta ega mõjuta mitte
mingil
viisil
kirjandusja
kunstiteoste
suhtes
kehtiva
autoriõiguse kaitset.
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autoriõigusega
teose
või teadusliku

väljaande, on käesolevas peatükis
ettenähtud õigused tema loodud
resultaadile
(autoriõigusega
kaasnevate õiguste objektile).

(2) Autoriõigusega kaasnevate
õiguste teostamine ei piira autori
või tema õigusjärglase autoriõiguse
teostamist.

(2) Autoriõigusega kaasnevate
õiguste teostamine ei piira autori
või tema õigusjärglase autoriõiguse
teostamist.
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2006/115/EÜ
Artikkel
12
Autoriõiguse ja sellega kaasnevate
õiguste suhe
Käesoleva
direktiivi
kohane
autoriõigusega kaasnevate õiguste
kaitse ei mõjuta mingil viisil
autoriõiguse kaitset.

§ 93. Autoriõigusega kaasnevad
õigused
(3) Vabariigi Valitsus või tema
volitusel
justiitsminister
informeerib
Euroopa
Liidu
Komisjoni
igast
kavatsusest
kehtestada uusi autoriõigusega
kaasnevaid õigusi, nimetades nende
kehtestamise peamised põhjused ja
kaitse
kehtivuse
kavandatava
tähtaja.

(2) Vabariigi Valitsus või tema
volitusel
justiitsminister
informeerib
Euroopa
Liidu
Komisjoni
igast
kavatsusest
kehtestada uusi autoriõigusega
kaasnevaid õigusi, nimetades nende
kehtestamise peamised põhjused ja
kaitse
kehtivuse
kavandatava
tähtaja.

§ 26. Esitaja õiguste sisu

§ 64. Teose esitaja mõiste

(1) Esitajaks käesoleva seaduse
tähenduses loetakse näitleja, laulja,
muusik, tantsija, muu isik või
kollektiiv, kes näitleb, laulab,
deklameerib, mängib muusikariistal
või muul viisil esitab kirjandus-,
kunsti- või rahvaloominguteoseid
või juhendab teisi isikuid teose
esitamisel.

Teose esitajaks käesoleva seaduse
tähenduses
loetakse
näitlejat,
lauljat, muusikut, tantsijat, muud
isikut või kollektiivi, kes näitleb,
laulab,
deklameerib,
mängib
muusikariistal või muul viisil esitab
kirjandus-,
kunstivõi
rahvaloominguteoseid või juhendab
teisi isikuid teoste esitamisel, aga
samuti isikut, kes esitab estraadi-,

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel
11
Teatamine
ja
edastamine
1.
Liikmesriigid
teatavad
komisjonile viivitamata kõigist
valitsuse plaanidest kehtestada uusi
autoriõigusega kaasnevaid õigusi
ning edastavad ka nende õiguste
kehtestamise põhjused ja nende
kaitse kavandatava tähtaja.

Üks variant oleks taoline pakutud
norm kehtestada, kuid iseenesest
Eesti kohustused EL-i ees ei peaks
olema autoriõiguse seaduse eelnõu
reguleerimise eesmärgiks. Samas
annab see norm VV volituse
informeerida. Samas on see
kehtivas õiguses olemas ning ka
tähtaegade direktiiv sätestab selle.

WPPT Art 2 (a) "teose esitaja" –
näitleja, laulja, muusik, tantsija ja
teised isikud, kes näitlevad,
laulavad,
kannavad
ette,
deklameerivad,
mängivad,
interpreteerivad või muul viisil
esitavad
kirjandusvõi
kunstiteoseid
või
rahvaloominguteoseid;
RK Art 3 (a): "esitajad" näitlejad,
lauljad, muusikud, tantsijad ja

Paragrahvi pealkiri peaks olema
„Esitaja mõiste ja õigused“

Eraldi küsimus on, kuivõrd teiste
isikute juhendajat saab pidada
esitajaks. Kas muusikaõpetaja on
esitaja, kui tema õpilased laulavad?
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§ 65. Teose esitaja õigused
Teose esitajal tekivad teose esituse
(interpretatsiooni) suhtes isiklikud
ja varalised õigused.

§ 27. Esitaja isiklikud õigused

§ 66.
õigused

Esitajale kuulub ainuõigus:
1) esineda üldsuse ees teose
esitajana
ja
nõuda
esituse
seostamist tema isiku ja nimega
esituse mis tahes kasutamisel (õigus
esituse autorsusele);
2) otsustada, millisel viisil peab
olema tähistatud esitajanimi esituse
kasutamisel (õigus esitajanimele);
3) vaidlustada esitaja au ja väärikust
kahjustavaid muudatusi, moonutusi
ja teisi ebatäpsusi seoses oma
esitusega (õigus esitaja au ja
väärikuse kaitsele).

Teose esitajale kuuluvad:
1) õigus esituse autorsusele;

§ 28. Esitaja varalised õigused

§ 67. Teose
õigused

(1) Esitajale kuulub ainuõigus ise
oma esitust kasutada, lubada ja
keelata oma esituse samaviisilist
kasutamist teiste isikute poolt ja
saada tulu oma esituse sellisest
5

Teose esitaja isiklikud

RK Art 9
Liikmesriik võib oma siseriiklike
seaduste ja määrustega laiendada
konventsiooniga ettenähtud kaitset
kunstnikele, kes ei esita kirjandusvõi kunstiteoseid.
2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 9 Moraalsed õigused
Käesolev
direktiiv
ei
piira
liikmesriikide õigusnorme, mis
reguleerivad moraalseid õigusi.

WPPT Art 5 (1) Sõltumata teose
esitaja varalistest õigustest ja isegi
pärast varaliste õiguste üleandmist
on teose esitajal oma elavate
heliliste
esituste
suhtes
ja
fonogrammis fikseeritud esituste
suhtes
õigus
nõuda
enda
äramainimist teose esitajana, välja
arvatud juhul, kui esitajanime
ärajätmise
dikteerib
esituse
kasutamise viis, ning olla vastu oma
esituse mis tahes moonutamisele,
lühendamisele või muul viisil
muutmisele, mis oleks kahjulik
tema reputatsioonile.

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 4(1)
Satelliidi
kaudu
üldsusele
edastamisel
on
esitajate,
fonogrammitootjate
ja
ringhäälinguorganisatsioonide
õigused
kaitstud
kooskõlas
direktiivi 92/100/EMÜ artiklite 6,
7, 8 ja 10 sätetega. Direktiiv

TRIPS Artikkel 14. Teose esitajate,
fonogrammi
tootjate
ning
ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse

2) õigus esitajanimele;
3) õigus esituse puutumatusele;
4) õigus esitaja au ja väärikuse
kaitsele oma esituse suhtes.

esitaja

varalised

(1) Teose esitajal on ainuõigus ise
kasutada, lubada kasutada ja keelata
kasutada teose esitust ning saada
poolte vahel kokkulepitud tasu
sellise kasutamise eest, välja

KOMMENTAAR

teised isikud, kes näitlevad,
laulavad, esitavad, deklameerivad,
mängivad või muul viisil esitavad
kirjandus- ja kunstiteoseid;

tsirkuse-, nukuteatri- jms numbreid.

(2) Esitajal tekivad esituse suhtes
isiklikud ja varalised õigused.

RAHVUSVAHELINE LEPING

1.
Seoses
oma
esituste
salvestamisega fonogrammina peab
teose esitajal olema võimalus

Kas loetletud õigused peaks olema
kindlas järjekorras?

Rendidirektiiv art. 7 (1): Lewinski 5
312-313: art. 7 (1) katab üksnes

M. M. Walter & S. von Lewinski. European Copyright Law. A Commentary. Oxford University Press, 2010. Kui antud võrdlustabelis viidatakse Lewinskile, siis peetakse silmas seda teost.
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kasutamisest,
välja
arvatud
käesoleva seaduse IV peatükis
sätestatud vaba kasutamise juhud.

arvatud käesoleva seadusega ja
poolte kokkuleppega ettenähtud
juhud.

92/100/EMÜ
on
asendatud
direktiiviga 2006/115/EÜ.

Esitajale kuulub õigus lubada:

(2) Vaid teose esitaja nõusolekul on
lubatud:
1) seni fikseerimata esituse
salvestamine heliplaadile, heli- ja
videolindile, filmile jms viisil;

2006/115/EÜ
Artikkel
7
Salvestusõigus
1. Liikmesriigid näevad esitajatele
ette ainuõiguse lubada või keelata
oma esinemiste salvestamine.

takistada järgmist tegevust, kui see
toimub ilma tema loata: salvestada
tema seni fikseerimata esitust ja
reprodutseerida sellist salvestist.
Samuti
peab
esitajal
olema
võimalus takistada tema elava
esituse ülekandmist ringhäälingus
kaablita vahendite abil ja selle
edastamist üldsusele ilma tema
loata.

esituse esimest fikseerimist (the
first fixation of a performance).
Esimese salvestuse salvestamine (a
fixation of this first fixation) kujutab
endast reprodutseerimist ning on
kaetud
InfoSoc
direktiiviga.
Esmasalvestus (first fixation) on
immateriaalse esituse kopeerimine
(the first fixation as a reproduction
of the intangible performance).
Direktiiv järgib rahvusvahelist
õigust, mis eristab eelnevalt
salvestamata esituse salvestamist
(fixation
of
an
unfixed
performance)
ja
salvestuse
reprodutseerimist. Salvestusõigus
seondub seega üksnes varem
salvestamata
esituse
salvestamisega.

1) seni fikseerimata esituse
salvestamist heliplaadile, heli- ja
videolindile, filmile jms viisil
(salvestamisõigus);
2) esituse raadio, televisiooni või
satelliidi vahendusel edastamist,
välja arvatud juhud, kui edastamine
toimub esituse salvestiselt või
toimub esituse taasedastamine,
milleks on loa andnud televisioonivõi raadioteenuse osutaja, kes
esituse
esmakordselt
edastas
(edastamisõigus);
3) esituse suunamist üldsusele mis
tahes tehnilise vahendi abil
väljaspool paika, kus esitus toimub,
välja arvatud juhud, kui üldsusele
suunamine
toimub
esituse
salvestiselt
või
raadio
või
televisiooni
vahendusel
(suunamisõigus);
4) esituse salvestise üldsusele
kättesaadavaks tegemist sellisel
viisil, et isikud saavad esitust
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal
(kättesaadavaks tegemise õigus);
5) esituse heli ja kujutise eraldi
kasutamist juhul, kui need on

2) esituse raadio, televisiooni või
satelliidi vahendusel edastamine,
välja arvatud juhud, kui edastamine
toimub esituse salvestiselt või
toimub esituse taasedastamine,
milleks on loa andnud televisioonivõi raadioteenuse osutaja, kes
esituse esmakordselt edastas;
3) esituse suunamine üldsusele mis
tahes tehnilise vahendi abil
väljaspool paika, kus esitus toimub,
välja arvatud juhud, kui üldsusele
suunamine
toimub
esituse
salvestiselt
või
raadio
või
televisiooni vahendusel;
31) esituse salvestise üldsusele
kättesaadavaks tegemine sellisel
viisil, et isikud saavad esitust
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal;
4) esituse heli ja kujutise eraldi
kasutamine juhul, kui need on

2006/115/EÜ Artikkel 8 Üldsusele
ülekandmine ja edastamine
1. Liikmesriigid näevad esitajatele
ette ainuõiguse lubada või keelata
oma
esituste
ülekandmine
ringhäälingus kaablita vahendite
abil ja nende edastamine üldsusele,
kui esitus ise ei ole ülekantav esitus
ja kui see ei ole tehtud salvestuse
põhjal.4

2001/29/EÜ
Art
2
Reprodutseerimisõigus
Liikmesriigid näevad ette, et
ainuõigus lubada või keelata otsest
või kaudset ajutist või alalist

WPPT Art 6 Teose esitajal on
ainuõigus lubada:
(i) oma fikseerimata esituse
ülekandmist ning selle üldsusele
edastamist, välja arvatud juhul, kui
see esitus on juba ülekantud esitus;
(ii) oma fikseerimata esituste
fikseerimist.
WPPT Art 7 Teose esitajal on
ainuõigus lubada oma fonogrammis
fikseeritud esituse otsest või
kaudset reprodutseerimist mis tahes
viisil või kujul.
WPPT Art 8 (1) Teose esitajatel on
ainuõigus lubada teha üldsusele
kättesaadavaks oma fonogrammis
fikseeritud esituse originaali või
koopiaid müümise või muul viisil
omandiõiguse üleandmise kaudu.
WPPT Art 9 (1) Teose esitajal on
ainuõigus lubada fonogrammis
fikseeritud esituse originaali ja

Rendidirektiivi art. 8 lg 1 selgitus
(Lewinski, 321-322):“Art. 8 lg 1
katab üksnes esituse edastamist
(broadcasting)
ja
üldsusele
suunamist (communication to the
public), mida ei ole eelnevalt
edastatud või salvestatud (fixed,
recorded).
Piirdumine
elava
ettekandega (restriction to live

4

Article 8 Broadcasting and communication to the public
1. Member States shall provide for performers the exclusive right to authorise or prohibit the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their performances,
except where the performance is itself already a broadcast performance or is made from a fixation.
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salvestatud koos ja moodustavad
ühtse terviku;
6) esituse salvestise kopeerimist
(kopeerimisõigus);

salvestatud koos ja moodustavad
ühtse terviku;
5) esituse salvestise otsene või
kaudne, ajutine või alaline, osaline
või täielik reprodutseerimine mis
tahes vormis või mis tahes viisil;
6) salvestise levitamine üldsusele;

reprodutseerimist mis tahes viisil
või vormis, osaliselt või täielikult,
b)
esitajatel
nende
esituste
salvestuste osas;

koopiate üldsusele rentimist ärilisel
eesmärgil
lepinguosaliste
siseriikliku õigusega määratletud
tingimustel, seda isegi pärast nende
levitamist teose esitaja poolt või
tema loal.

performance) tähendab, et esitaja
saab ainult keelata elava esituse
edastamist (live broadcasts) või
suunamist (live communication)
teatud üritusel (festival, jne). Esitaja
ei saa keelata esmase esituse
korduvat edastamist (repeated
broadcast of the first broadcast
made
from
his
personal
performance), kuna esitus oleks siis
edastatud
esitus
(broadcast
performance). Lisaks on korduv
edastus tehtud esmase edastuse
salvestuselt (fixation of the first
broadcast). Esitaja ei saa keelata
eelneva
lindistuse
avalikku
näitamist. Samas on art. 8 (l)
miinimumõigus, mis tähendab, et
liikmesriigid võivad anda esitajale
ainuõiguse ka edastatud või
salvestatud esituse suhtes. Kaitse
võib laiendada ka webcasting’ule“.

AutÕS § 62.
Autoriõigusega
kaasnevate õiguste mõiste
(3) Levitamine käesoleva peatüki
tähenduses
on
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objekti
originaali või koopia üldsusele
kättesaadavaks tegemine müümise
või muul viisil omandiõiguse
üleandmise teel.
7) esituse salvestise levitamist
üldsusele,
sealhulgas
esituse
salvestise rentimist ja laenutamist
(levitamisõigus).
Rentimisõigus
läheb üle filmitootjale vastava
individuaalse
või
kollektiivse
lepingu sõlmimisel filmi loomiseks,
kui lepingus ei ole ette nähtud
teisiti. Esitajal säilib õigus saada
õiglast tasu.

§ 67. Teose
õigused

esitaja

varalised

7) esituse salvestise rentimine ja
laenutamine. Rentimise õigus läheb
üle
audiovisuaalse
teose
produtsendile (§ 33 3. lõige)
vastava
individuaalse
või
kollektiivse lepingu sõlmimisel
audiovisuaalse teose loomiseks, kui
lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
Teose esitajal säilib õigus saada
õiglast tasu (§ 68 4. lõige).
(3) Teose esitaja võib käesoleva
paragrahvi 2. lõikes toodud õigusi
teostada iseseisvalt või kollektiivse
esindamise
organisatsioonide
kaudu.

2001/29/EÜ Art 3(2) Liikmesriigid
näevad ette, et ainuõigus lubada või
keelata üldsusele kättesaadavaks
tegemist kaabel- või kaablita
sidevahendite kaudu nii, et isik
pääseb neile ligi enda valitud kohas
ja
enda
valitud
ajal,
on:
a)
esitajatel
nende
esituste
salvestuste osas;
2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
1.
Liikmesriigid
sätestavad
ainuõiguse muuta punktides a kuni
d nimetatud objektid, sealhulgas
nende
koopiad
üldsusele
kättesaadavaks kas müügi teel või
muul
moel,
edaspidi
"levitamisõigus" järgmiselt:
a) esitajatele nende esituste
salvestuste osas;
2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
b) esitajale tema esitatud teose
salvestuse puhul;

WPPT Art 10 Teose esitajal on
ainuõigus lubada teha üldsusele
kättesaadavaks oma fonogrammis
fikseeritud esitusi kaabli kaudu või
kaablita ülekandmise teel sellisel
viisil, et üldsuse liikmed võivad
neid kätte saada nende poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal.
RK Art 7(1) Konventsiooniga
esitajale tagatud kaitse võimaldab
vältida:
a) ilma esitaja nõusolekuta tema
esituse ülekandmist ja avalikkusele
kättesaadavaks tegemist, välja
arvatud siis, kui esitus, mida
kasutatakse ülekandmiseks või
avalikkusele
kättesaadavaks
tegemiseks, on ise ülekantud esitus
või
tehtud
salvestisest;
b) ilma esitaja nõusolekuta tema
salvestamata esituse salvestamist;
c) ilma esitaja nõusolekuta tema
esituse salvestise reprodutseerimist:
i) kui algupärane salvestis ise on
tehtud
esitaja
nõusolekuta;
ii) kui reprodutseerimine toimub
erinevatel
eesmärkidel
neist,
milleks esitaja on nõusoleku
andnud;
iii) kui algupärane salvestis on
tehtud kooskõlas artikli 15 sätetega
ja
reprodutseerimine
toimub
erinevatel eesmärkidel neist, millele
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viidati nimetatud sätetes.

§ 68. Luba esituse kasutamiseks

(3) Kui 50 aastat pärast fonogrammi
õiguspärast avaldamist, või kui
sellist avaldamist ei toimu, 50 aastat
pärast fonogrammi õiguspärast
üldsusele suunamist ei paku
fonogrammitootja piisaval hulgal
fonogrammi koopiaid müügiks ega
tee
fonogrammi
üldsusele
kättesaadavaks kaabli kaudu või
kaablita suunamise teel sellisel
viisil, et üldsus võib fonogrammi
kasutada enda valitud kohas ja ajal,
võib teose esitaja loovutamise või
üleandmise lepingu üles öelda.
Teose esitajal on õigus loovutamise
või üleandmise leping üles öelda,
kui fonogrammitootja ei täida
vähemalt ühte eelmises lauses
nimetatud tingimust ühe aasta
jooksul pärast teose esitaja teadet
oma kavatsuse kohta loovutamise
või üleandmise leping kooskõlas
käesoleva lõike esimese lausega
üles öelda.

(4) Kui fonogramm sisaldab mitme
teose esitaja esituse salvestist, võib
teose esitaja eraldi sõlmitud
loovutamise või üleandmise lepingu
üles öelda teistest teose esitajatest
eraldi.
Ühiselt
sõlmitud

(5) Kui 50 aastat pärast fonogrammi
õiguspärast avaldamist, või kui
sellist avaldamist ei toimu, 50 aastat
pärast fonogrammi õiguspärast
üldsusele suunamist ei paku
fonogrammitootja piisaval hulgal
fonogrammi koopiaid müügiks ega
tee
fonogrammi
üldsusele
kättesaadavaks kaabli kaudu või
kaablita suunamise teel sellisel
viisil, et üldsus võib fonogrammi
kasutada enda valitud kohas ja ajal,
võib teose esitaja loovutamise või
üleandmise lepingu üles öelda.
Teose esitajal on õigus loovutamise
või üleandmise leping üles öelda,
kui fonogrammitootja ei täida
vähemalt ühte eelmises lauses
nimetatud tingimust ühe aasta
jooksul pärast teose esitaja teadet
oma kavatsuse kohta loovutamise
või üleandmise leping kooskõlas
käesoleva lõike esimese lausega
üles öelda.

KOMMENTAAR
Kas esitaja õiguste kuuluvus
töösuhtes ei peaks olema eelnõu II
peatükis § 21.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel
3
Autoriõigusega
kaasnevate õiguste ajaline kehtivus
2a.
Kui 50 aastat pärast fonogrammi
õiguspärast avaldamist või kui
sellist avaldamist ei toimu, 50 aastat
pärast selle õiguspärast edastamist
üldsusele ei paku fonogrammitootja
piisaval
hulgal
fonogrammi
koopiaid
müügiks
ega
tee
fonogrammi
üldsusele
kättesaadavaks
kaabliga
või
kaablita vahendite kaudu sellisel
viisil, et isikul on võimalik neile ligi
pääseda enda valitud kohas ja enda
valitud ajal, võib esitaja lõpetada
lepingu, millega ta loovutas või
andis fonogrammitootjale üle oma
esituse
salvestamise
õigused
(edaspidi
"loovutamise
või
üleandmise leping").

Lisasin juurde AutÕS § 68 lõiked
5-8

Loovutamise
või
üleandmise
lepingu lõpetamise õigust võib
kasutada, kui tootja ei kasuta
kumbagi eelmises lauses osutatud
kasutusviisi ühe aasta jooksul pärast
esitaja teadet oma kavatsuse kohta
lõpetada
loovutamise
või
üleandmise
leping
kooskõlas
kõnealuse lausega.
Esitaja ei saa loovutamise või
üleandmise lepingu lõpetamise
õigusest loobuda.
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loovutamise või üleandmise lepingu
võib üles öelda § 29 2. lõikes
nimetatud isik või vastavalt
käesoleva seaduse § 20 sätetele.

(6) Kui fonogramm sisaldab mitme
teose esitaja esituse salvestist, võib
teose esitaja eraldi sõlmitud
loovutamise või üleandmise lepingu
üles öelda teistest teose esitajatest
eraldi.
Ühiselt
sõlmitud
loovutamise või üleandmise lepingu
võib
üles
öelda
käesoleva
paragrahvi 2. lõikes nimetatud isik
või vastavalt käesoleva seaduse §
30 sätetele.

Kui fonogramm sisaldab mitme
esitaja esituste salvestust, võivad
esitajad loovutamise või üleandmise
lepingud
lõpetada
vastavalt
kohaldamisele
kuuluvale
siseriiklikule
õigusele.
Kui
loovutamise või üleandmise leping
on vastavalt käesolevale lõikele
lõpetatud, siis fonogrammitootja
õigused nimetatud fonogrammile
aeguvad.

(5) Kui loovutamise või üleandmise
leping on vastavalt käesoleva
paragrahvi 3. või 4. lõikele üles
öeldud,
siis
fonogrammitootja
õigused nimetatud fonogrammile
lõppevad.
(6) Kokkulepe loovutamise või
üleandmise lepingu ülesütlemise
õigusest loobumise kohta on tühine.

RAHVUSVAHELINE LEPING
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RK Art 8
Liikmesriik võib oma siseriiklike
seaduste ja määrustega kindlaks
määrata korra, kuidas toimub
esitajate esindamine nende õiguste

Kehtivas õiguses ühtset vastet ei
ole.
Tegemist
on
uue
regulatsiooniga. Vaja selgitada, mis

(7) Kui loovutamise või üleandmise
leping on vastavalt käesoleva
paragrahvi 5. või 6. lõikele üles
öeldud,
siis
fonogrammitootja
õigused nimetatud fonogrammile
lõppevad.
(8) Kokkulepe loovutamise või
üleandmise lepingu ülesütlemise
õigusest loobumise kohta on tühine.

(7) Oma otseste tööülesannete
täitmise korras teoste esitamisel
lähevad esitaja varalised õigused
üle tööandjale, kui lepingus ei ole
ette nähtud teisiti.

§ 67. Teose
õigused

esitaja

varalised

(5) Oma otseste tööülesannete
täitmise korras teoste esitamisel
lähevad esitaja varalised õigused
tööandjale üle ainult poolte
kirjaliku kokkuleppe alusel.
§ 29. Ühine esitus
(1) Ühine esitus on käesoleva
seaduse paragrahvi 26 lõikes 1
nimetatud tegevus, milles osaleb

§ 68. Luba esituse kasutamiseks
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üheaegselt rohkem kui 10 esitajat.
(2) Juhul, kui ühise esituse puhul
esitaja ei ole varalisi õigusi
lepinguga üle andnud või andnud
litsentsi
esituse
kasutamiseks,
lähevad varalised õigused üle
kollektiivi juhile.
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teostamisel siis, kui mitu esitajat
osaleb ühes ja samas esituses.

on selle tagapõhi. Kust tuleb see
number 10, kas mõnes teises riigis
on nii?

(2) Kollektiivi poolt esitatud teose
kasutamiseks peab olema kõigi
selle kollektiivi liikmete nõusolek.
Kollektiivi nimel võib anda loa
ansambli juht, dirigent, koorijuht,
lavastaja või muu isik, kes on
selleks kollektiivi poolt volitatud.

§ 30. Helisalvestise tootja ja tema
varalised õigused
(1) Helisalvestiseks loetakse teose
esitamisest lähtuva heli või muu
heli või helijäljendi fikseerimine
muul viisil kui audiovisuaalses
teoses .
(2) Helisalvestise tootjaks loetakse
füüsiline või juriidiline isik, kelle
algatusel ja vastutusel toimub teose
esitamisest lähtuva heli või muu
heli või helijäljendi esmakordne
fikseerimine.

§ 69. Fonogrammitootja mõiste
Fonogrammi (helisalvestise) tootja
käesoleva seaduse tähenduses on
füüsiline või juriidiline isik, kelle
algatusel ja vastutusel toimub teose
esitamisest lähtuva heli või muu
heli
esmakordne
õiguspärane
salvestamine.

(3) Helisalvestise tootjale kuulub
ainuõigus lubada ja keelata:
1) helisalvestise otsest või kaudset,
ajutist või alalist, osalist või
täielikku kopeerimine mis tahes
vormis või mis tahes viisil
(kopeerimisõigus);
2)
helisalvestise
levitamist
üldsusele, sealhulgas helisalvestise
koopiate rentimist ja laenutamist
(levitamisõigus);
3)
helisalvestise
üldsusele
kättesaadavaks tegemist sellisel
viisil, et isikud saavad helisalvestist

§ 70. Fonogrammitootja õigused
(1) Fonogrammitootjal on ainuõigus
lubada ja keelata:
1) fonogrammi otsene või kaudne,
ajutine või alaline, osaline või
täielik reprodutseerimine mis tahes
vormis või mis tahes viisil;
2)
fonogrammi
koopiate
importimine;
3)
fonogrammi
levitamine
üldsusele;
4) fonogrammi koopiate rentimine
või laenutamine;
5)
fonogrammide
üldsusele

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 4(1)
Satelliidi
kaudu
üldsusele
edastamisel
on
esitajate,
fonogrammitootjate
ja
ringhäälinguorganisatsioonide
õigused
kaitstud
kooskõlas
direktiivi 92/100/EMÜ artiklite 6,
7, 8 ja 10 sätetega. Direktiiv
92/100/EMÜ
on
asendatud
direktiiviga 2006/115/EÜ.
2001/29/EÜ
Art
2
Reprodutseerimisõigus
Liikmesriigid näevad ette, et
ainuõigus lubada või keelata otsest
või kaudset ajutist või alalist
reprodutseerimist mis tahes viisil
või vormis, osaliselt või täielikult,
c)
fonogrammitootjatel
nende
fonogrammide osas;
2001/29/EÜ Art 3(2) Liikmesriigid
näevad ette, et ainuõigus lubada või
keelata üldsusele kättesaadavaks
tegemist kaabel- või kaablita
sidevahendite kaudu nii, et isik
pääseb neile ligi enda valitud kohas
ja enda valitud ajal, on:
b)
fonogrammitootjatel
nende
fonogrammide osas;
2006/115/EÜ Artikkel 3

TRIPS Artikkel 14. Teose esitajate,
fonogrammi
tootjate
ning
ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse
2. Fonogrammi tootjatel on õigus
lubada
või
keelata
oma
fonogrammide otsest või kaudset
reprodutseerimist.

WPPT Art 2 (b) "fonogramm" –
teose esitamisest lähtuva heli või
muu
heli
või
helijäljendi
fikseerimine muul viisil kui
kinematograafiavõi
muus
audiovisuaalses teoses;
WPPT
Art
2
(d)
"fonogrammitootja" – füüsiline või
juriidiline isik, kelle algatusel ja
vastutusel toimub teose esitamisest
lähtuva heli või muu heli või
helijäljendi
esmakordne
fikseerimine;
WPPT Art 11 Fonogrammitootjatel
on
ainuõigus
lubada
oma
fonogrammi otsest või kaudset
reprodutseerimist mis tahes viisil
või kujul.
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kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal
(kättesaadavaks tegemise õigus).

kättesaadavaks tegemine sellisel
viisil, et isikud saavad fonogrammi
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal.

Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
c) fonogrammi tootjale tema
toodetud fonogrammi puhul;
2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
1.
Liikmesriigid
sätestavad
ainuõiguse muuta punktides a kuni
d nimetatud objektid, sealhulgas
nende
koopiad
üldsusele
kättesaadavaks kas müügi teel või
muul
moel,
edaspidi
"levitamisõigus" järgmiselt:
b) fonogrammitootjatele nende
fonogrammide osas;
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WPPT
Art
12
(1)
Fonogrammitootjal on ainuõigus
lubada
teha
üldsusele
kättesaadavaks oma fonogrammi
originaali või koopiaid müümise
või omandiõiguse muul viisil
üleandmise teel.
WPPT
Art
13
(1)
Fonogrammitootjatel on ainuõigus
lubada oma fonogrammi originaali
ja koopiate üldsusele rentimist
ärilisel eesmärgil, seda isegi pärast
nende levitamist fonogrammitootja
poolt või tema loal.
WPPT Art 14 Fonogrammitootjal
on ainuõigus lubada teha üldsusele
kättesaadavaks oma fonogramm
kaabli
kaudu
või
kaablita
ülekandmise teel sellisel viisil, et
üldsuse liikmed võivad neid kätte
saada nende poolt individuaalselt
valitud kohas ja ajal.
RK Art 3 (b) "fonogramm" esituse
helide või teiste helide eranditult
suuline salvestis;
RK Art 3 (c) c) "fonogrammitootja"
füüsiline või juriidiline isik, kes
esimesena salvestab esituse helid
või muud helid;
RK Art 10 Fonogrammitootjal on
õigus lubada või keelata oma
fonogrammide otsene või kaudne
reprodutseerimine.
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Fonogrammitootjat
fonogrammi
loata paljundamise vastu kaitsev
konventsioon
Artikkel 1
Konventsioonis tähendab:
a) fonogramm esituse helide või
muude helide eranditult kuuldelist
salvestist;
b) fonogrammitootja füüsilist või
juriidilist isikut, kes esituse helid
või
muud
helid
esimesena
salvestab;
c) koopia toodet, mis sisaldab
helisid, mis otseselt või kaudselt
pärinevad fonogrammilt ja mis
hõlmab
kõiki
kõnealusele
fonogrammile salvestatud helisid
või olulist osa neist;
d) üldsusele levitamine toimingut,
millega pakutakse fonogrammi
koopiaid otseselt või kaudselt
üldsusele või selle mis tahes osale.
Fonogrammitootjat
fonogrammi
loata paljundamise vastu kaitsev
konventsioon
Artikkel 3
Osalisriik võtab konventsiooni
kohaldamiseks oma siseriikliku
õiguse kohaselt meetmed, mis
hõlmavad ühte või mitut järgmist
vahendit: kaitse autori- või muu
eriõiguse andmise teel; kaitse
kõlvatut konkurentsi käsitlevate
seaduste
abil;
kaitse
kriminaalõigusmeetmete abil.
§
31.
Televisioonija
raadioteenuse osutaja ja tema

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 4(1)
Satelliidi
kaudu
üldsusele

TRIPS Artikkel 14. Teose esitajate,
fonogrammi
tootjate
ning

57

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

varalised õigused
(1) Televisiooni- ja raadioteenuste
osutajaks
loetakse
isikuid
meediateenuste seaduse (RT I,
06.01.2011, 1; RT I, 25.04.2012, 1)
paragrahvide 4 ja 5 mõistes.
(2) Televisiooni- ja raadioteenuse
osutajale kuulub ainuõigus lubada
ja keelata:
1)
saate
taasedastamist
(taasedastamisõigus);
2)
saate
salvestamist
(salvestamisõigus);
3) saate salvestise kopeerimist
(kopeerimisõigus);
4) saate üldsusele suunamist juhul,
kui selline suunamine toimub
kohas, mis on üldsusele avatud
sisenemistasu eest (suunamisõigus);
5) saate salvestise üldsusele
kättesaadavaks tegemist sellisel
viisil, et isikud saavad salvestist
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal
(kättesaadavaks tegemise õigus);
6) saate salvestise levitamist
üldsusele,
sealhulgas
saate
salvestise koopiate rentimist ja
laenutamist (levitamisõigus).

§ 73. Televisiooni- ja raadioteenuse
osutaja õigused
(1) Televisiooni- ja raadioteenuse
osutajal on ainuõigus lubada ja
keelata:
1) saate taasedastamine;
2) saate salvestamine;
3) saate salvestise otsene või
kaudne, ajutine või alaline, osaline
või täielik reprodutseerimine mis
tahes vormis või mis tahes viisil;
4) saate üldsusele suunamine juhul,
kui selline suunamine toimub
kohas, mis on üldsusele avatud
sisenemistasu eest;
4.1) saate salvestise üldsusele
kättesaadavaks tegemine sellisel
viisil, et isikud saavad saadet
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal;
5) saate salvestise levitamine
üldsusele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2
sätestatud õigused ei olene sellest,
kas
saade
edastatakse
või
taasedastatakse traadi või õhu,
kaasa arvatud kaabellevivõrgu või
satelliidi kaudu.

§ 73. Televisiooni- ja raadioteenuse
osutaja õigused
(1.1) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
sätestatud õigused ei olene sellest,
kas
saade
edastatakse
või
taasedastatakse traadi või õhu,
kaasa arvatud kaabellevivõrgu või
satelliidi kaudu.
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edastamisel
on
esitajate,
fonogrammitootjate
ja
ringhäälinguorganisatsioonide
õigused
kaitstud
kooskõlas
direktiivi 92/100/EMÜ artiklite 6,
7, 8 ja 10 sätetega. Direktiiv
92/100/EMÜ
on
asendatud
direktiiviga 2006/115/EÜ.

ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse
3. Ringhäälinguorganisatsioonidel
on õigus keelata ilma nende loata
toimuvat järgmist tegevust: saateid
salvestada,
salvestusi
reprodutseerida
ja
kaablita
vahendite abil ringhäälingus taas
üle
kanda,
samuti
edastada
üldsusele oma televisioonisaateid.
Kui
liikmed
ei
anna
ringhäälinguorganisatsioonidele
selliseid õigusi, tagavad nad saate
objekti autoriõiguse omanikele
võimaluse
takistada
eespool
nimetatud tegevust kooskõlas Berni
konventsiooni (1971) sätetega.

Kas õiguste loetlemise järjekorral
peaks olema ka mingi tähendus või
süsteem (nt kõigi objektide puhul
alustada kopeerimisõigusest)?

2006/115/EÜ
Artikkel
7
Salvestusõigus
2.
Liikmesriigid
näevad
ringhäälinguorganisatsioonidele ette
ainuõiguse lubada või keelata nende
kaabel- või kaablita sidevahendite,
sh kaabli või satelliidi kaudu
edastatavate saadete salvestuste
osas.
3. Kaabellevitajal ei ole lõikes 2
sätestatud õigust, kui ta kõigest
edastab
kaablivõrgu
kaudu
ringhäälinguorganisatsioonide
ringhäälingusaateid.

2001/29/EÜ
Art
2
Reprodutseerimisõigus
Liikmesriigid näevad ette, et
ainuõigus lubada või keelata otsest
või kaudset ajutist või alalist
reprodutseerimist mis tahes viisil
või vormis, osaliselt või täielikult,
e) ringhäälinguorganisatsioonidel
nende
kaabelvõi
kaablita
sidevahendite, sh kaabli või
satelliidi kaudu edastatavate saadete
salvestuste osas.
2001/29/EÜ Art 3(2) Liikmesriigid

RK
Art
13
Ringhäälinguorganisatsioonil
on
õigus lubada või keelata:
a) oma saate taasülekandmist;
b) oma saate salvestamist;
c) salvestise reprodutseerimist:
i)
kui
salvestis
ringhäälinguorganisatsiooni saatest
on tehtud ilma tema nõusolekuta;
ii)
kui
salvestis
ringhäälinguorganisatsiooni saatest
on tehtud kooskõlas artikli 15
sätetega, kuid reprodutseerimine
toimus erinevatel eesmärkidel neist,
millele on viidatud nimetatud artikli
sätetes;
d)
oma
televisioonisaate
avalikkusele
kättesaadavaks
tegemist, kui see toimub kohas,
kuhu avalikkusele on tasuline
sissepääs; selle riigi seadus, kus
nimetatud õiguse kaitset nõutakse,
peab kindlaks määrama tingimused

Eelnõu (§ 31 lg 2 p 2) näeb ette
salvestusõiguse. Äkki oleks vaja üle
rõhutada,
et
tegemist
on
esmasalvestusõigusega.
Lewinski, 313: rendidirektiiv art. 7
(2): saate esmasalvestus (the first
fixation of a broadcast) kujutab
endast eelfaasi kõigi hilisemate
kasutamiste suhtes. Direktiivi antud
artikkel katab üksnes saate esmast
salvestust (first fixation of a
broadcast), kuna esmase salvestuse
salvestamine
on
juba
reporodutseerimine.
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2
sätestatud õigused ei laiene
kaabellevivõrgu operaatorile, kes
teostab kaabellevivõrgu vahendusel
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja saate taasedastamist.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
sätestatud õigused ei laiene
kaabellevivõrgu operaatorile, kes
teostab kaabellevivõrgu vahendusel
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja saate taasedastamise.

näevad ette, et ainuõigus lubada või
keelata üldsusele kättesaadavaks
tegemist kaabel- või kaablita
sidevahendite kaudu nii, et isik
pääseb neile ligi enda valitud kohas
ja enda valitud ajal, on:
d) ringhäälinguorganisatsioonidel
nende kaabel- või kaablita
sidevahendite, sh kaabli või
satelliidi kaudu edastatavate saadete
salvestuste osas.
2006/115/EÜ Artikkel 8 Üldsusele
ülekandmine ja edastamine
3.
Liikmesriigid
sätestavad
ringhäälinguorganisatsioonide
ainuõiguse lubada või keelata oma
ringhäälingusaadete
taas
ülekandmine kaablita vahendite abil
ja
nende
ringhäälingusaadete
edastamine üldsusele, kui selline
edastamine toimub kohas, kuhu
pääsuks
nõutakse
üldsuselt
sisenemistasu.
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nimetatud õiguste teostamiseks.

Lewinski (327-328): sisenemistasu
tingimus tuleneb Rooma konv. art.
3 (d) pinnalt ning lähtub ajast, kui
vähestes majapidamistes olid telerid
ning spordisündmuste ja näidendite
vaatamiseks mindi üldsusele avatud
kohtadesse ning selle eest tuli ka
maksta. Rendidirektiivi art. 8 (3)
sätestab miinimum kaitse, mis
tähendab, et liikmesriigid võivad
seda õigust laiendada ka kohtadele,
kus ei ole sisenemistasu. Siis see
õigus kataks raadio ja teleri
esitamist baarides, restoranides,
supermarketites.

2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
1.
Liikmesriigid
sätestavad
ainuõiguse muuta punktides a kuni
d nimetatud objektid, sealhulgas
nende
koopiad
üldsusele
kättesaadavaks kas müügi teel või
muul
moel,
edaspidi
"levitamisõigus" järgmiselt:
d) ringhäälinguorganisatsioonidele
nende
ringhäälingusaadete
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salvestuste osas vastavalt artikli 7
lõike 2 sätetele.6
§ 32. Film ja filmitootja varalised
õigused
(1)
Filmiks
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objektina
loetakse nii teose kriteeriumidele
vastav audiovisuaalne teos kui ka
teose kriteeriumidele mittevastavad
liikuvad kujutised koos neid
saatvate helidega või ilma helideta.

§ 73.1. Filmi esmasalvestuse tootja
õigused
(2) Film käesoleva paragrahvi
tähenduses on audiovisuaalne teos
või liikuvad kujutised koos neid
saatvate helidega või ilma helideta,
mis pole teos.

(2) Filmitootjale kuulub ainuõigus
lubada ja keelata:
1) filmi originaali või selle koopia
kopeerimist (kopeerimisõigus);
2) filmi originaali või selle koopia
levitamist üldsusele, sealhulgas
filmi
koopiate
rentimist
ja
laenutamist (levitamisõigus);
3) filmi originaali või selle koopia
üldsusele kättesaadavaks tegemist
sellisel viisil, et isikud saavad filmi
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal
(kättesaadavaks tegemise õigus).

§ 73.1. Filmi esmasalvestuse tootja
õigused
(1) Filmi esmasalvestuse tootjal on
ainuõigus lubada ja keelata:
1) filmi originaali või selle koopia
otsene või kaudne, ajutine või
alaline,
osaline
või
täielik
reprodutseerimine mis tahes vormis
või mis tahes viisil;
2) filmi originaali või selle koopia
levitamine üldsusele;
3) filmi originaali või selle koopia
rentimine või laenutamine;
4) filmi originaali või selle koopia
üldsusele kättesaadavaks tegemine
sellisel viisil, et isikud saavad filmi
kasutada
nende
poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal.

2001/29/EÜ
Art
2
Reprodutseerimisõigus
Liikmesriigid näevad ette, et
ainuõigus lubada või keelata otsest
või kaudset ajutist või alalist
reprodutseerimist mis tahes viisil
või vormis, osaliselt või täielikult,
d) filmide esmasalvestuste tootjatel
nende filmide originaali ja koopiate
osas;
2001/29/EÜ Art 3(2) Liikmesriigid
näevad ette, et ainuõigus lubada või
keelata üldsusele kättesaadavaks
tegemist kaabel- või kaablita
sidevahendite kaudu nii, et isik
pääseb neile ligi enda valitud kohas
ja enda valitud ajal, on:
c) filmide esmasalvestuste tootjatel
nende filmide originaali ja koopiate
osas;

Kehtiv seadus kasutab terminit
„filmi esmasalvestuse tootja“, siin
on filmitootja. Kuivõrd on vaja
eristada
kaasnevaid
õigusi
autoriõigustest.

2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
d) filmi esmasalvestuse tootjale
tema filmi originaali ja koopiate
puhul.

6

2006/115/EÜ Artikkel 7 Salvestusõigus
1. Liikmesriigid näevad esitajatele ette ainuõiguse lubada või keelata oma esinemiste salvestamine.
2. Liikmesriigid näevad ringhäälinguorganisatsioonidele ette ainuõiguse lubada või keelata nende kaabel- või kaablita sidevahendite, sh kaabli või satelliidi kaudu edastatavate saadete
salvestuste osas.
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2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
1.
Liikmesriigid
sätestavad
ainuõiguse muuta punktides a kuni
d nimetatud objektid, sealhulgas
nende
koopiad
üldsusele
kättesaadavaks kas müügi teel või
muul
moel,
edaspidi
"levitamisõigus" järgmiselt:
c) filmide esmasalvestuste tootjatele
nende filmide originaali ja koopiate
osas;
§ 33. Varalised õigused varem
avaldamata
teosele,
kirjanduskriitilisele
või
teaduslikule väljaandele

§ 74.1. Autoriõigusega kaasnevad
õigused varem avaldamata teosele,
kirjanduskriitilisele või teaduslikule
väljaandele

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 4 Varem avaldamata teoste
kaitse

(1) Isikul, kes pärast autoriõiguse
kehtivuse
tähtaja
lõppemist
esimesena õiguspäraselt avaldab või
suunab üldsusele varem avaldamata
teose, on 25 aasta jooksul sellise
teose esmakordsest avaldamisest
või üldsusele suunamisest autori
varaliste õigustega võrdsed õigused
sellele teosele.

(1) Isikul, kes pärast autoriõiguse
kehtivuse
tähtaja
lõppemist
esimesena õiguspäraselt avaldab või
suunab üldsusele varem avaldamata
teose, on 25 aasta jooksul sellise
teose esmakordsest avaldamisest
või üldsusele suunamisest autori
varaliste õigustega (§ 13) võrdsed
õigused sellele teosele.

Isikule, kes pärast autoriõigusega
antava
kaitse
aegumist
esmakordselt avaldab või edastab
õiguspäraselt
üldsusele
varem
avaldamata teose, tagatakse autori
majanduslike
õiguste
kaitsega
samaväärne kaitse. Selliste õiguste
kaitse tähtaeg on 25 aastat alates
ajast, mil teos esmakordselt
õiguspäraselt avaldati või üldsusele
edastati.

(2) Isikul, kes annab välja
autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku
väljaande, on 30 aasta jooksul selle
väljaande
esmakordsest
avaldamisest
autori
varaliste
õigustega võrdsed õigused sellele
teosele.

(2) Isikul, kes annab välja
autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku
väljaande, on 30 aasta jooksul selle
väljaande
esmakordsest
avaldamisest
autori
varaliste
õigustega (§ 13) võrdsed õigused
sellele väljaandele.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 5 Kriitilised ja teaduslikud
väljaanded
Liikmesriigid
võivad
kaitsta
avalikkusele kättesaadavaks saanud
kriitilisi ja teaduslikke väljaandeid.
Selliste õiguste kaitse maksimaalne
tähtaeg on 30 aastat alates ajast, mil
väljaanne
esmakordselt
õiguspäraselt avaldati.

Iseenesest
võiks
kaaluda
kirjanduskriitilise või teadusliku
väljaande
kaitsest
loobumist.
Esiteks on see reeglina kaitstav
autoriõigusega ning teiseks, kui nt
taastataksegi mingi arhailine tekst,
siis kaasneva õiguse andmine
taolisele „taastamisele“ ei oma
erilist majanduslikku tähtsust.
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§
34.
ammendumine

Levitamisõiguse

Käesoleva peatüki paragrahvi 28
lõike 1 punktis 7, paragrahvi 30
lõike 3 punktis 2, paragrahvi 31
lõike 2 punktis 6 ning paragrahvi 32
lõike 2 punktis 2 ettenähtud
levitamisõigus ammendub vaid
juhul,
kui
autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekti esimene
müük on toimunud Euroopa Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis õiguste omaja poolt
või tema nõusolekul, välja arvatud
õigus teose rentimisele, mis ei
ammendu.

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

§ 62. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste mõiste
(4)
Pärast
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objekti
esmamüüki
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis õiguste omaja poolt
või
tema
nõusolekul
lõpeb
käesolevas peatükis ettenähtud
õigus levitamisele ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekti võib
Euroopa Liidu liikmesriigis või
Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riigis edasi
levitada õiguste omaja nõusolekuta
ja tasu maksmata.

2006/115/EÜ Artikkel 1
Ühtlustamise eesmärk
1. Vastavalt käesoleva peatüki
sätetele näevad liikmesriigid artikli
6 sätteid arvestades ette õiguse
lubada või keelata autoriõigusega
kaitstavate teoste originaalide ja
koopiate ning muude artikli 3 lõikes
1 sätestatud objektide rentimist ja
laenutamist.
2. Lõikes 1 osutatud õigused ei
ammendu
autoriõigusega
kaitstavate teoste originaalide ja
koopiate ning muude artikli 3 lõikes
1 sätestatud objektide müügi ega
muu levitamise tagajärjel.

WPPT Art 8 (2) Käesoleva lepingu
ükski säte ei mõjuta lepinguosaliste
vabadust määrata kindlaks, kas ja
millistel tingimustel kohaldatakse
lõikes
1
sätestatud
õiguse
ammendumist pärast esitaja loal
toimunud
fikseeritud
esituse
originaali või koopia esmakordset
müüki või omandiõiguse muul viisil
üleandmist.

§ 94. Rentimise ja levitamise õigus
Käesoleva seaduse VIII peatükis
ettenähtud õigus teose levitamisele
lõpeb vaid juhul, kui autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekti esimene
müük on toimunud Euroopa Liidu
territooriumil õiguste omaja poolt
või tema nõusolekul, välja arvatud
õigus teose rentimisele, mis ei lõpe.

2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
1.
Liikmesriigid
sätestavad
ainuõiguse muuta punktides a kuni
d nimetatud objektid, sealhulgas
nende
koopiad
üldsusele
kättesaadavaks kas müügi teel või
muul
moel,
edaspidi
"levitamisõigus" järgmiselt:
a) esitajatele nende esituste
salvestuste osas;
b) fonogrammitootjatele nende
fonogrammide osas;
c) filmide esmasalvestuste tootjatele
nende filmide originaali ja koopiate
osas;
d) ringhäälinguorganisatsioonidele
nende
ringhäälingusaadete

WPPT Art 9 (1) Teose esitajal on
ainuõigus lubada fonogrammis
fikseeritud esituse originaali ja
koopiate üldsusele rentimist ärilisel
eesmärgil
lepinguosaliste
siseriikliku õigusega määratletud
tingimustel, seda isegi pärast nende
levitamist teose esitaja poolt või
tema loal.

KOMMENTAAR

Äkki
tuleks
levitusõiguse
ammendumine näha üldse ühtsena
ette
piirangute
juures.
Levitamisõiguse juures tuuakse
sisse ammendumise kontseptsioon.
§ 4 ütleb, et II peatükki, kus
sisaldub
ka
levitusõiguse
ammendumine,
laieneb
kaasnevatele õigustele. Seega on §
34 osaliselt juba olemasoleva
kordamine.
See paragrahv tuleb veel ka enne
andmebaasi looja õiguseid. Äkki
see peaks olema siis § 36.

WPPT Art 12 (2) Käesoleva
lepingu ükski säte ei mõjuta
lepinguosaliste vabadust määrata
kindlaks, kas ja millistel tingimustel
kohaldatakse lõikes 1 sätestatud
õiguse
ammendumist
pärast
fonogrammitootja loal toimunud
fonogrammi originaali või koopia
esmakordset
müüki
või
omandiõiguse
muul
viisil
üleandmist.
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KOMMENTAAR

salvestuste osas vastavalt artikli 7
lõike 2 sätetele.
2. Levitamisõigus lõikes 1 osutatud
objekti suhtes ühenduses ei lõpe,
v.a juhul, kui kõnealuse objekti
esmamüüki ühenduses teostab
õiguste omanik või kui see toimub
tema nõusolekul.
2006/115/EÜ
Artikkel
9
Levitamisõigus
1.
Liikmesriigid
sätestavad
ainuõiguse muuta punktides a kuni
d nimetatud objektid, sealhulgas
nende
koopiad
üldsusele
kättesaadavaks kas müügi teel või
muul
moel,
edaspidi
"levitamisõigus" järgmiselt:
a) esitajatele nende esituste
salvestuste osas;
b) fonogrammitootjatele nende
fonogrammide osas;
c) filmide esmasalvestuste tootjatele
nende filmide originaali ja koopiate
osas;
d) ringhäälinguorganisatsioonidele
nende
ringhäälingusaadete
salvestuste osas vastavalt artikli 7
lõike 2 sätetele.
2. Levitamisõigus lõikes 1 osutatud
objekti suhtes ühenduses ei lõpe,
v.a juhul, kui kõnealuse objekti
esmamüüki ühenduses teostab
õiguste omanik või kui see toimub
tema nõusolekul.
3. Levitamisõigus ei piira I peatüki,
eelkõige artikli 1 lõike 2
konkreetseid sätteid.7

7

2006/115/EÜ Artikkel 1 Ühtlustamise eesmärk
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§ 35. Andmebaasitootja varalised
õigused
§ 75.2. Andmebaasi mõiste
(1) Andmebaas kui autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekt on teoste,
andmete
või
muu
materjali
süstemaatiliselt või metoodiliselt
korraldatud kogu
, MILLE LOOMISEKS ON
TEHTUD
LAADILT,
VÄÄRTUELT VÕI SUURUSELT
OLULINE INVESTEERING

ning, mis on individuaalselt
kasutatav elektrooniliste või muude
vahendite abil.

Andmebaas käesoleva peatüki
tähenduses on teoste, andmete või
muu materjali süstemaatiliselt või
metoodiliselt korraldatud kogu, mis
on
individuaalselt
kasutatav
elektrooniliste või muude vahendite
abil.
§ 753. Andmebaasi tegija
(1) Andmebaasi tegija on isik, kes
on teinud kas laadilt, väärtuselt või
suuruselt olulise investeeringu selle
andmebaasi sisuks olevate andmete
kogumiseks,
omandamiseks,
kontrollimiseks,
süstematiseerimiseks
või
kättesaadavaks tegemiseks.

EL DIREKTIIV

96/9/EÜ Artikkel 1 Reguleerimisala

WCT Artikkel 5

1. Käesolev direktiiv käsitleb
ükskõik
millises
vormis
andmebaaside õiguskaitset.
2. Andmebaas käesoleva direktiivi
tähenduses on süstemaatiliselt või
metoodiliselt korrastatud iseseisvate
teoste, andmete või muu materjali
kogu, mis on individuaalselt
kättesaadav elektrooniliste või
muude vahendite abil.

Andmekogud
(andmebaasid)
Andme- või muu materjali mis
tahes vormis kogusid, mis nende
sisu valiku või korralduse tõttu
moodustavad
intellektuaalse
loomingu, kaitstakse sellisena. See
kaitse ei laiene andmetele või
materjalile endale ega piira kogus
sisalduvate andmete või materjali
suhtes kohaldatavat mis tahes
autoriõigust.

96/9/EÜ Artikkel 7 Kaitse objekt
1.
Liikmesriigid
sätestavad
andmebaasi tegija õiguse keelata
andmebaasi kogu sisust või
kvantiteedilt
või
kvaliteedilt
olulisest osast väljavõtte tegemist
ja/või selle taaskasutamist, kui selle
andmebaasi
sisu
kogumiseks,
kontrollimiseks või esitamiseks on
tehtud
kvalitatiivselt
ja/või
kvantitatiivselt oluline investeering.

96/9/EÜ Artikkel 1 Reguleerimisala
Andmebaasi mõiste ei hõlma selle
tegemiseks
ega
käivitamiseks
vajaminevat arvutiprogrammi.

§ 75.2. Andmebaasi mõiste
Andmebaasi mõiste ei hõlma selle

RAHVUSVAHELINE LEPING

3. Käesoleva direktiivi alusel ei
kohaldata kaitset elektrooniliste

KOMMENTAAR

Paragrahvi pealkiri peaks olema
„Andmebaasi
mõiste
ja
andmebaasitootja
varalised
õigused“
Eraldi
küsimuse
tekitab
terminoloogia. Miks „andmebaasi
tootja“ on parem termin kui
„andmebaasi tegija“. Direktiivis
kasutatakse samuti andmebaasi
tegija (maker of the database)

Eelnõust on jäänud ära AutÕS § 753
lg 1, mis näeb ette, et andmebaasi
tegija õigused tekivad investeeringu
tegemisel. Andmebaasi direktiiv
sätestab investeeringu tegemise
kaitse eeldusena (art. 7 lg 1)

Kuna eelnõust on jäänud ära norm
„Andmebaasi mõiste ei hõlma selle
tegemiseks
ega
käivitamiseks
vajaminevat arvutiprogrammi.“, siis

1. Vastavalt käesoleva peatüki sätetele näevad liikmesriigid artikli 6 sätteid arvestades ette õiguse lubada või keelata autoriõigusega kaitstavate teoste originaalide ja koopiate ning muude
artikli 3 lõikes 1 sätestatud objektide rentimist ja laenutamist.
2. Lõikes 1 osutatud õigused ei ammendu autoriõigusega kaitstavate teoste originaalide ja koopiate ning muude artikli 3 lõikes 1 sätestatud objektide müügi ega muu levitamise tagajärjel.
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(2) Andmebaasitootja õigused
tekivad andmebaasi valmimise
päeval, milleks on andmebaasi
tegemise lõpetamise päev.

(3) Andmebaasitootja nõusolekul
on lubatud:

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

tegemiseks
ega
käivitamiseks
vajaminevat arvutiprogrammi.

vahendite
abil
kättesaadavate
andmebaaside
tegemiseks
või
käivitamiseks
kasutatud
arvutiprogrammide suhtes.

§ 75.7. Andmebaasi tegija õiguste
kaitse tähtaeg
(1) Andmebaasi tegija õigused
tekivad andmebaasi valmimise
päeval, milleks on andmebaasi
tegemise lõpetamise päev.

1)
väljavõtte
tegemine
andmebaasist või selle olulisest
osast.
Väljavõtte
tegemiseks
loetakse andmebaasi kogu sisu või
selle olulise osa mis tahes viisil või
mis tahes vormis ajutine või alaline
ülekandmine teise väljendusvormi;

§ 75.4. Andmebaasi tegija õigused
(2) Ainult andmebaasi tegija
nõusolekul on lubatud:
1)
väljavõtte
tegemine
andmebaasist või selle olulisest
osast.
Väljavõtte
tegemiseks
loetakse andmebaasi kogu sisu või
selle olulise osa mis tahes viisil või
mis tahes vormis ajutine või alaline
ülekandmine teise väljendusvormi;

2) andmebaasi või selle olulise osa
taaskasutamine. Taaskasutamiseks
loetakse andmebaasi kogu sisu või
selle olulise osa avalikustamine
üldsusele kas koopiate levitamise,
rentimise,
sidusliini
kaudu
edastamise
või
muul
viisil
ülekandmise
teel.
Pärast

2) andmebaasi või selle olulise osa
taaskasutamine. Taaskasutamiseks
loetakse andmebaasi kogu sisu või
selle olulise osa avalikustamine
üldsusele kas koopiate levitamise,
rentimise,
sidusliini
kaudu
edastamise
või
muul
viisil
ülekandmise teel.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
võib see tekitada segadust. Tuleks
lisada. See oleks küll n.ö topelt
(eelnõu § 8 lg 3), kuid ka ülejäänud
normi osa on ju topelt.

96/9/EÜ Artikkel 7 Kaitse objekt
1.
Liikmesriigid
sätestavad
andmebaasi tegija õiguse keelata
andmebaasi kogu sisust või
kvantiteedilt
või
kvaliteedilt
olulisest osast väljavõtte tegemist
ja/või selle taaskasutamist, kui selle
andmebaasi
sisu
kogumiseks,
kontrollimiseks või esitamiseks on
tehtud
kvalitatiivselt
ja/või
kvantitatiivselt oluline investeering.
2. Käesolevas peatükis kasutatakse
järgmisi mõisteid:

a)
väljavõtte
tegemine
–
andmebaasi kogu sisu või selle
olulise osa mis tahes viisil või mis
tahes vormis ajutine või alaline
ülekandmine teise väljendusvormi;

b) taaskasutamine – andmebaasi
kogu sisu või selle olulise osa
kättesaadavaks tegemine üldsusele
kas koopiate levitamise, rentimise,
sidusliini kaudu edastamise või
muul viisil ülekandmise teel. Pärast
andmebaasi koopia esmamüüki
ühenduses õiguste valdaja poolt või

Kaasnevate õiguste objekti õiguste
ammendumine on ette nähtud § 34.
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andmebaasi koopia esmamüüki
Euroopa
Liidu
liikmesriigis
andmebaasi tegija poolt või tema
loal ammendub andmebaasi tootja
õigus kontrollida selle andmebaasi
koopia edasimüüki Euroopa Liidus.

(4) Autoriõigusega kaasnevate
õiguste
objektideks
olevate
andmebaaside puhul ei loeta nende
laenutamist
raamatukogudest
väljavõtte
tegemiseks
ega
andmebaasi või selle olulise osa
taaskasutamiseks.

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

tema nõusolekul lõpeb õigus
kontrollida selle koopia edasimüüki
ühenduses.

§ 75.4. Andmebaasi tegija õigused
(5) Avalikku laenutamist ei loeta
väljavõtte
tegemiseks
ega
andmebaasi või selle olulise osa
taaskasutamiseks.

Avalikku laenutamist ei
väljavõtte
tegemiseks
taaskasutamiseks.

loeta
ega

4. Lõikes 1 sätestatud õigust
kohaldatakse olenemata sellest, kas
vastav andmebaas on autoriõiguse
või muude õigustega kaitstav või
mitte. Veel kohaldatakse seda
olenemata sellest, kas vastava
andmebaasi sisu on autoriõiguse või
muude õigustega kaitstav või mitte.
Andmebaaside kaitsmine lõikes 1
ettenähtud õigusega ei piira nende
sisu kohta kehtivaid õigusi.

(5) Andmebaasi sisuks olevatest
mitteolulistest osadest korduv ja
süstemaatiline väljavõtete tegemine
ja/või nende taaskasutamine, mis
võib viia andmebaasi tavapärase
kasutamisega vastuolus olevate
tegudeni
või
kahjustada
põhjendamatult andmebaasi tegija
seaduslikke huve, ei ole lubatud.

5. Andmebaasi sisuks olevatest
mitteolulistest osadest korduv ja
süstemaatiline väljavõtete tegemine
ja/või nende taaskasutamine, mis
võib viia andmebaasi tavapärase
kasutamisega vastuolus olevate
tegudeni
või
kahjustada
põhjendamatult andmebaasi tegija
seaduslikke huve, ei ole lubatud.

§ 36. Andmebaasi õiguspäraste
kasutajate õigused ja kohustused

§ 75.5. Andmebaasi õiguspäraste
kasutajate õigused ja kohustused

96/9/EÜ Artikkel 8 Õiguspäraste
kasutajate õigused ja kohustused

(1)

(1)

1.

Andmebaasi

õiguspärasel

Andmebaasi

õiguspärasel

Üldsusele

mis

tahes

KOMMENTAAR
Sui generis andmebaaside suhtes
kehtiv õiguste ammendumine ei
erine
üldisest
õiguste
ammendumisest. Ei ole mõtet topelt
ette nähe, kui just ei ole lex
specialis.
Siin
eelnõus
on
õiguste
ammendumist
levitamisõiguse
juures (§ 15 lg 2) ning topelt
arvutiprogrammide kohta (lg 5).
Teatud mõttes on vastuvõetav, et
levitusõiguse
ulatuse
juures
piiritletakse
see
ära
läbi
ammendumise ning täiendav norm
on veel kaasnevate õiguste juures.
Kaaluda
tuleks
ühe
normi
kehtestamist piirangute juures. § 34.
Levitamisõiguse ammendumine

Andmebaasi direktiivi art 7 (5) ei
kajastu eelnõus. Vaja on lisada.

viisil
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EL DIREKTIIV

kasutajal on õigus teha väljavõtteid
ja taaskasutada igal eesmärgil
üldsusele
mis
tahes
viisil
õiguspäraselt
avalikustatud
andmebaasi
sisuks
olevaid
kvantiteedilt
või
kvaliteedilt
mitteolulisi osi. Kui isik on
õigustatud
käesolevas
lõikes
ettenähtud viisil kasutama ainult
andmebaasi teatud osa, kehtib
käesolevas lõikes sätestatu vaid
andmebaasi selle osa suhtes.

kasutajal on õigus teha väljavõtteid
ja taaskasutada igal eesmärgil
üldsusele
mis
tahes
viisil
õiguspäraselt
avalikustatud
andmebaasi
sisuks
olevaid
kvantiteedilt
või
kvaliteedilt
mitteolulisi osi. Kui isik on
õigustatud
käesolevas
lõikes
ettenähtud viisil kasutama ainult
andmebaasi teatud osa, kehtib
käesolevas lõikes sätestatu vaid
andmebaasi selle osa suhtes.

kättesaadavaks tehtud andmebaasi
tegija ei või takistada andmebaasi
õiguspärasel
kasutajal
teha
väljavõtteid ja taaskasutada igal
eesmärgil
sisuks
olevaid
kvantiteedilt ja/või kvaliteedilt
mitteolulisi osi. Kui õiguspärane
kasutaja on õigustatud tegema
väljavõtteid ainult andmebaasi
teatud osast ja taaskasutama ainult
teatud osa, kehtib käesolevas lõikes
sätestatu vaid andmebaasi selle osa
suhtes.

(2) Mis tahes viisil avalikustatud
andmebaasi õiguspärane kasutaja ei
tohi
kahjustada
andmebaasis
sisalduvate teoste või muu materjali
suhtes tekkinud autoriõigust või
autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

(2) Üldsusele mis tahes viisil
avalikustatud
andmebaasi
õiguspärane kasutaja ei tohi
kahjustada andmebaasis sisalduvate
teoste või muu materjali suhtes
tekkinud
autoriõigust
või
autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

3. Üldsusele mis tahes viisil
kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärane kasutaja ei tohi
kahjustada andmebaasis sisalduvate
teoste või muu materjali suhtes
tekkinud
autoriõigust
või
autoriõigusega kaasnevaid õigusi

(3) Mis tahes viisil avalikustatud
andmebaasi õiguspärane kasutaja ei
tohi teha tegusid, mis on vastuolus
andmebaasi
tavapärase
kasutamisega
või
kahjustavad
põhjendamatult andmebaasi tegija
seaduslikke huve.

(3) Üldsusele mis tahes viisil
avalikustatud
andmebaasi
õiguspärane kasutaja ei tohi teha
tegusid,
mis
on
vastuolus
andmebaasi
tavapärase
kasutamisega
või
kahjustavad
põhjendamatult andmebaasi tegija
seaduslikke huve.

2. Üldsusele mis tahes viisil
kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärane kasutaja ei tohi teha
tegusid,
mis
on
vastuolus
andmebaasi
tavapärase
kasutamisega
või
kahjustavad
põhjendamatult andmebaasi tegija
seaduslikke huve.

(4) Lepingu tingimus, mis piirab
käesolevas paragrahvis sätestatud
õiguse
teostamist
andmebaasi
õiguspärase kasutaja poolt, on
tühine.

(4) Lepingu tingimus, mis piirab
käesolevas paragrahvis sätestatud
õiguse
teostamist
andmebaasi
õiguspärase kasutaja poolt, on
tühine.

96/9/EÜ Artikkel 15 Teatud sätete
kohustuslik iseloom
Artikli 6 lõikega 1 ja artikliga 8
vastuolus olevad lepingutingimused
on kehtetud.

§ 37. Autoriõigusega kaasnevate

§ 74. Autoriõigusega kaasnevate

2006/116/EÜ

+

2011/77/EL

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Tuleks mõelda, kuidas üldist
lepinguvabaduse piirangut seoses
tüüptingimustega
siduda
veel
rangemate erijuhtudega nagu see.

TRIPS Artikkel 14. Teose esitajate,
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EELNÕU SÄTE
õiguste kehtivuse tähtaeg

KEHTIV SÄTE
õiguste tähtaeg

(1) Käesolevas peatükis ettenähtud
õigused kehtivad 50 aastat:

(1) Käesolevas peatükis ettenähtud
õigused kehtivad 50 aastat:

1) teose esitaja suhtes – teose
esmakordsest esitamisest arvates.
Kui 50 aasta jooksul teose
esmakordsest esitamisest arvates on
esituse muul viisil kui fonogrammil
jäädvustatud salvestis õiguspäraselt
avaldatud
või
õiguspäraselt
üldsusele suunatud, kehtivad teose
esitaja õigused 50 aastat pärast
esituse
esimese
õiguspärase
avaldamise või esimese õiguspärase
üldsusele suunamise kuupäeva,
olenevalt sellest, milline neist oli
varasem. Kui 50 aasta jooksul teose
esmakordsest esitamisest arvates on
esituse fonogrammile jäädvustatud
salvestis õiguspäraselt avaldatud
või
õiguspäraselt
üldsusele
suunatud, kehtivad teose esitaja
õigused 70 aastat pärast esituse
esimese õiguspärase avaldamise või
esimese õiguspärase üldsusele
suunamise kuupäeva, olenevalt
sellest, milline neist oli varasem;

1) teose esitaja suhtes – teose
esmakordsest esitamisest arvates.
Kui 50 aasta jooksul teose
esmakordsest esitamisest arvates on
esituse muul viisil kui fonogrammil
jäädvustatud salvestis õiguspäraselt
avaldatud
või
õiguspäraselt
üldsusele suunatud, kehtivad teose
esitaja õigused 50 aastat pärast
esituse
esimese
õiguspärase
avaldamise või esimese õiguspärase
üldsusele suunamise kuupäeva,
olenevalt sellest, milline neist oli
varasem. Kui 50 aasta jooksul teose
esmakordsest esitamisest arvates on
esituse fonogrammile jäädvustatud
salvestis õiguspäraselt avaldatud
või
õiguspäraselt
üldsusele
suunatud, kehtivad teose esitaja
õigused 70 aastat pärast esituse
esimese õiguspärase avaldamise või
esimese õiguspärase üldsusele
suunamise kuupäeva, olenevalt
sellest, milline neist oli varasem;

2) fonogrammitootja suhtes –
fonogrammi
esmakordsest
salvestamisest arvates. Kui 50 aasta
jooksul fonogrammi esmakordsest
salvestamisest
arvates
on
fonogramm
õiguspäraselt
avaldatud,
kehtivad
fonogrammitootja õigused 70 aastat
pärast
fonogrammi
esimest
õiguspärast avaldamist. Kui 50

2) fonogrammitootja suhtes –
fonogrammi
esmakordsest
salvestamisest arvates. Kui 50 aasta
jooksul fonogrammi esmakordsest
salvestamisest
arvates
on
fonogramm
õiguspäraselt
avaldatud,
kehtivad
fonogrammitootja õigused 70 aastat
pärast
fonogrammi
esimest
õiguspärast avaldamist. Kui 50
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Artikkel
3
Autoriõigusega
kaasnevate õiguste ajaline kehtivus

fonogrammi
tootjate
ning
ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse
3. Ringhäälinguorganisatsioonidel
on õigus keelata ilma nende loata
toimuvat järgmist tegevust: saateid
salvestada,
salvestusi
reprodutseerida
ja
kaablita
vahendite abil ringhäälingus taas
üle
kanda,
samuti
edastada
üldsusele oma televisioonisaateid.
Kui
liikmed
ei
anna
ringhäälinguorganisatsioonidele
selliseid õigusi, tagavad nad saate
objekti autoriõiguse omanikele
võimaluse
takistada
eespool
nimetatud tegevust kooskõlas Berni
konventsiooni (1971) sätetega.
5. Kaitse kestus, mis vastavalt
käesolevale lepingule antakse teose
esitajatele ja fonogrammi tootjatele,
kehtib vähemalt 50-aastase perioodi
lõpuni,
arvestades
selle
kalendriaasta lõpust, millal tehti
salvestus või toimus esitus. Lõike 3
alusel tagatava kaitse kestus on
vähemalt 20 aastat alates selle
kalendriaasta lõpust, millal saade
toimus.

1. Esitajate õigused aeguvad 50
aastat pärast esituse kuupäeva.
Siiski,
- kui esituse muul viisil kui
fonogrammil jäädvustatud salvestus
on õiguspäraselt avaldatud või
kõnealuse ajavahemiku jooksul
õiguspäraselt üldsusele edastatud,
aeguvad õigused 50 aastat pärast
esimese sellise avaldamise või
esimese sellise üldsusele edastamise
kuupäeva olenevalt sellest, kumb
kuupäev on varasem;
kui
esituse
fonogrammil
jäädvustatud
salvestus
on
õiguspäraselt
avaldatud
või
kõnealuse ajavahemiku jooksul
õiguspäraselt üldsusele edastatud,
aeguvad õigused 70 aastat pärast
esimese sellise avaldamise või
esimese sellise üldsusele edastamise
kuupäeva olenevalt sellest, kumb
kuupäev on varasem.
2. Fonogrammitootjate õigused
lõpevad 50 aastat pärast salvestuse
tegemist. Seevastu juhul, kui
fonogramm
on
nimetatud
ajavahemiku jooksul seaduspäraselt
välja antud, lõpevad nimetatud
õigused
70
aastat
pärast
seaduspärase
esmaväljaande
kuupäeva. Kui esimeses lauses
nimetatud tähtaja jooksul ei ole
seaduspärast väljaandmist toimunud
ning fonogramm on selle tähtaja
jooksul seaduspäraselt üldsusele
edastatud,
lõpevad
nimetatud

KOMMENTAAR
Kopeerisin § 37 asemele uue teksti,
mis on kooskõlas direktiivi
muudatustega.

WPPT Art 17 (1) Käesoleva
lepingu alusel teose esitajale antav
kaitsetähtaeg kestab vähemalt 50
aastat pärast aasta lõppu, mil esitus
fikseeriti fonogrammil.
WPPT Art 17 (2) Käesoleva
lepingu alusel fonogrammitootjatele
antav kaitsetähtaeg kestab vähemalt
50 aastat pärast aasta lõppu, mil
fonogramm avaldati või juhul, kui
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aasta
jooksul
fonogrammi
esmakordsest salvestamisest arvates
ei ole fonogrammi õiguspäraselt
avaldatud ning fonogramm on
õiguspäraselt üldsusele suunatud,
kehtivad fonogrammitootja õigused
70 aastat pärast fonogrammi
esimest
õiguspärast
üldsusele
suunamist;

aasta
jooksul
fonogrammi
esmakordsest salvestamisest arvates
ei ole fonogrammi õiguspäraselt
avaldatud ning fonogramm on
õiguspäraselt üldsusele suunatud,
kehtivad fonogrammitootja õigused
70 aastat pärast fonogrammi
esimest
õiguspärast
üldsusele
suunamist;

õigused 70 aastat pärast esimese
seaduspärase üldsusele edastamise
kuupäeva.

50 aasta jooksul fonogrammi
fikseerimisest
avaldamist
ei
toimunud, 50 aastat pärast aasta
lõppu, mil toimus fikseerimine.

3) televisiooni- ja raadioteenuse
osutaja suhtes – saate esmakordsest
edastamisest arvates, olenemata
sellest, kas saade edastati või
taasedastati traadi või õhu, kaasa
arvatud
kaabellevivõrgu
või
satelliidi kaudu;

3) televisiooni- ja raadioteenuse
osutaja suhtes – saate esmakordsest
edastamisest arvates, olenemata
sellest, kas saade edastati või
taasedastati traadi või õhu, kaasa
arvatud
kaabellevivõrgu
või
satelliidi kaudu;

4. Ringhäälinguorganisatsioonide
õigused aeguvad 50 aastat pärast
ringhäälingusaate
esmakordset
edastamist kaabel- või kaablita
sidevahendite, sh kaabli või
satelliidi kaudu.

4) filmi esmasalvestuse tootja
suhtes – filmi esmakordsest
jäädvustamisest arvates. Kui selle
tähtaja jooksul toimub filmi
õiguspärane
avaldamine
või
õiguspärane üldsusele suunamine,
kehtivad esmasalvestuse tootja
õigused 50 aastat pärast sellist
avaldamist või üldsusele suunamist,
olenevalt sellest, milline neist oli
varajasem.

4) filmi esmasalvestuse tootja
suhtes – filmi esmakordsest
jäädvustamisest arvates. Kui selle
tähtaja jooksul toimub filmi
õiguspärane
avaldamine
või
õiguspärane üldsusele suunamine,
kehtivad esmasalvestuse tootja
õigused 50 aastat pärast sellist
avaldamist või üldsusele suunamist,
olenevalt sellest, milline neist oli
varajasem.

3. Filmi esmasalvestuse tootjate
õigused aeguvad 50 aastat pärast
salvestuse tegemist. Kui film on
õiguspäraselt
avaldatud
või
kõnealuse ajavahemiku jooksul
õiguspäraselt üldsusele edastatud,
aeguvad õigused siiski 50 aastat
pärast esimese sellise avaldamise
või esimese sellise üldsusele
edastamise kuupäeva olenevalt
sellest, kumb kuupäev on varasem.

Siiski ei too käesolev lõige kaasa
fonogrammitootjate õiguste uuesti
kaitse alla võtmist, juhul kui
direktiivi 93/98/EMÜ artikli 3
lõikega 2 enne selle Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 22. mai
2001. aasta direktiiviga 2001/29/EÜ
(autoriõiguse ja sellega kaasnevate
õiguste
teatavate
aspektide
ühtlustamise kohta infoühiskonnas)
muutmist kehtinud redaktsiooni
kohaselt
antud
kaitsetähtaja
lõppemise tagajärjel ei olnud nende
õigused 22. detsembril 2002. aastal
enam kaitstud.

Termin

"film"

tähendab

KOMMENTAAR

RK Art 14 Konventsiooniga tagatud
kaitse
kestab
vähemalt
kakskümmend aastat pärast selle
aasta lõppemist, kui:
a) salvestis tehti - kaitse hõlmab
fonogramme ja neil salvestatud
esitusi;
b) esitus toimus - kaitse hõlmab
esitusi, mis ei ole salvestatud
fonogrammidele;
c) saade toimus - kaitse hõlmab
saateid.

Fonogrammitootjat
fonogrammi
loata paljundamise vastu kaitsev
konventsioon
Artikkel 4
Antava kaitse kestust reguleerib
osalisriigi siseriiklik õigus. Kui
siseriiklik õigus näeb ette kaitse
konkreetse tähtaja, peab see tähtaeg
olema vähemalt kakskümmend
aastat alates selle aasta lõpust, mil
fonogrammil sisalduvad helid on
esmakordselt salvestud või mil
fonogramm
on
esmakordselt
avaldatud.

Filmi definitsioon on antud eelnõu
§ 8 (4).
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kinematograafilist
või
audiovisuaalset teost või liikuvaid
pilte, koos heliga või ilma.

(2) Tähtaja kulgemine algab 1.
jaanuarist, mis järgneb aastale,
millal
toimusid
käesoleva
paragrahvi 1. lõikes nimetatud teod.

(2) Tähtaja kulgemine algab 1.
jaanuarist, mis järgneb aastale,
millal
toimusid
käesoleva
paragrahvi 1. lõikes nimetatud teod.
§ 92. Tähtajad

(3) Lõikes 1 nimetatud tähtajad
kehtivad ka kaasnevate õiguste
omajate suhtes, kes ei ole Euroopa
Liidu liikmesriigi kodanikud, juhul,
kui Euroopa Liidu liikmesriigid
tagavad neile kaitse. Nimetatud
õigused kehtivad tähtaja jooksul,
mille näeb ette selle riigi seadus,
mille kodanikuks on õiguste omaja,
kuid mitte üle lõikes 1 nimetatud
tähtaja, kui välislepinguga ei ole
ette nähtud teisiti.

(2) Käesoleva seaduse §-s 74
ettenähtud tähtajad kehtivad ka
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajate suhtes, kes ei ole Euroopa
Liidu liikmesriigi kodanikud, juhul,
kui Euroopa Liidu liikmesriigid
tagavad neile kaitse. Nimetatud
õigused kehtivad tähtaja jooksul,
mille näeb ette selle riigi seadus,
mille kodanikuks on õiguste omaja,
kuid mitte üle §-s 74 ettenähtud
tähtaja, kui välislepinguga ei ole
ette nähtud teisiti.
§ 757. Andmebaasi tegija õiguste
kaitse tähtaeg

(4) Andmebaasitootja õigused
kehtivad
15
aastat,
arvates
andmebaasi valmimise päevale
järgneva aasta 1. jaanuarist.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 8 Tähtaegade arvutamine
Käesoleva direktiiviga ettenähtud
tähtaegu arvutatakse nende aluseks
olevale sündmusele järgneva aasta
esimesest jaanuarist.
2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 10 Ajaline kohaldatavus
2. Käesolevas direktiivis sätestatud
kaitse tähtaegu kohaldatakse kõigi
teoste ja kaitstavate objektide
suhtes, mis olid lõikes 1 osutatud
kuupäeval
vähemalt
ühes
liikmesriigis kaitstud autoriõigust
või sellega kaasnevaid õigusi
käsitlevate siseriiklike sätetega või
mis
vastavad
[nõukogu
19.
novembri 1992. aasta direktiivi
92/100/EMÜ
rentimisja
laenutamisõiguse
ja
teatavate
autoriõigusega kaasnevate õiguste
kohta intellektuaalomandi vallas]
[5] kohase kaitse kriteeriumidele.

Ei ole kindel, kuivõrd eelnõu § 37
lg 3 katab ära tähtaja direktiivi art.
10 lg 2. Peab nõu pidama.
Süsteemselt on vaja üle vaadata
kõik need rakendusnormid.

(1) Andmebaasi tegija õigused
tekivad andmebaasi valmimise
päeval, milleks on andmebaasi
tegemise lõpetamise päev.
(2) Andmebaasi tegija õigused
kehtivad
15
aastat,
arvates
andmebaasi valmimise päevale
järgneva aasta 1. jaanuarist.
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Andmebaasi mis tahes viisil
avalikustamise korral käesolevas
lõikes nimetatud tähtaja jooksul
kehtivad andmebaasitootja õigused
15 aastat, arvates andmebaasi
avalikustamise päevale järgneva
aasta 1. jaanuarist.

(3) Andmebaasi üldsusele mis tahes
viisil
avalikustamise
korral
käesoleva paragrahvi 2. lõikes
sätestatud tähtaja jooksul kehtivad
andmebaasi tegija õigused 15
aastat,
arvates
andmebaasi
avalikustamise päevale järgneva
aasta 1. jaanuarist.

Kui andmebaasi sisu oluliselt
kvalitatiivselt või kvantitatiivselt
muutub (sealhulgas täieneb või
lüheneb),
mille
tagajärjel
andmebaasi tehtud investeering
kvalitatiivselt või kvantitatiivselt
oluliselt
suureneb,
kehtivad
muudetud
andmebaasitootja
õigused
sellise
muudetud
andmebaasi suhtes 15 aastat,
arvates
vastavate
muudatuste
tegemisest.
Sellisel
juhul
arvestatakse tähtaja kulgemise
algust käesoleva lõike 1 või 2
lauses sätestatud korras.

(4) Kui andmebaasi sisu oluliselt
muutub
kvalitatiivselt
või
kvantitatiivselt, sealhulgas täieneb,
lüheneb või muutub, mille tagajärjel
andmebaasi tehtud investeering
oluliselt suureneb kvalitatiivselt või
kvantitatiivselt, kehtivad muudetud
andmebaasi tegija õigused sellise
muudetud andmebaasi suhtes 15
aastat, arvates vastavate muudatuste
tegemisest.
Sellisel
juhul
arvestatakse tähtaja kulgemise
algust käesoleva paragrahvi 2. või
3. lõikes sätestatud korras.
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96/9/EÜ Artikkel 10 Kaitse tähtaeg
1. Artiklis 7 ettenähtud õigus kehtib
alates
andmebaasi
tegemise
lõpetamise kuupäevast. See lõpeb
viieteistkümne aasta möödudes
lõpetamise kuupäevale järgneva
aasta esimesest jaanuarist.

2. Niisuguse andmebaasi puhul, mis
tehakse üldsusele mis tahes viisil
kättesaadavaks enne lõikes 1
ettenähtud tähtaja möödumist,
lõpeb nimetatud õiguse kehtivuse
tähtaeg
viieteistkümne
aasta
möödudes
alates
andmebaasi
esmakordselt
üldsusele
kättesaadavaks
tegemise
kuupäevale
järgneva
aasta
esimesest jaanuarist.

3. Kui andmebaasi sisu oluliselt
muutub
kvalitatiivselt
või
kvantitatiivselt, sealhulgas täieneb,
lüheneb
või
teiseneb,
mille
tagajärjel
andmebaasi
tehtud
investeering oluliselt suureneb
kvalitatiivselt või kvantitatiivselt,
võib
niisuguse
investeeringu
tulemuseks olevale andmebaasile
anda oma kaitsetähtaja.
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§ 38. Esitaja isiklike õiguste
tähtajatu kaitse

§ 74. Autoriõigusega kaasnevate
õiguste tähtaeg

(1) Esitaja autorsust, esitajanime
ning esitaja au ja väärikust
kaitstakse tähtajatult.

(4)
Teose
esitaja
autorsust,
esitajanime ning esitaja au ja
väärikust kaitstakse tähtajatult.

EL DIREKTIIV

(3) Teoste osas, mille autoriõiguse
kehtivuse tähtaeg on lõppenud,
kaitseb teose autorsust, autori nime
ning autori au ja väärikust
Justiitsministeerium (§ 44 1. lõige).
Seda sätet kohaldatakse ka teoste
esitajate suhtes (§ 74 4. lõige).

§ 39. Õiguste kaitse tähtaja
kohaldamine

§ 92. Tähtajad

Käesolevas peatükis sätestatud
kaitse tähtajad kehtivad kõigi
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektide kohta, mida kaitstakse
vähemalt ühes Euroopa Liidu
liikmesriigis.

(3) Käesoleva seaduse VI peatükis
ning §-des 74 ja 757 sätestatud
kaitse tähtajad kehtivad kõigi teoste
ja
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste objektide kohta, mida
kaitstakse vähemalt ühes Euroopa
Liidu liikmesriigis.

KOMMENTAAR

WPPT Art 5 (2) Lõike 1 alusel
teose esitajale antud õigused jäävad
kehtima
pärast
tema
surma
vähemalt kuni varaliste õiguste
lõppemiseni ning nimetatud õigusi
kasutavad isikud või institutsioonid,
kes on selleks volitatud vastavalt
selle lepinguosalise seadustele,
kelle territooriumil kaitset nõutakse.
Need
lepinguosalised,
kelle
seadused
käesoleva
lepingu
ratifitseerimise
või
sellega
ühinemise ajal ei näe ette eelmises
lõikes sätestatud kõigi õiguste
kaitset pärast esitaja surma, võivad
sätestada, et pärast esitaja surma ei
säilitata mõnda neist õigustest.
WPPT Art 5 (3) Kaitse vahendid
käesoleva artikli alusel antud
õiguste tagamiseks sätestatakse
selle lepinguosalise seadustega, kus
kaitset nõutakse.

§ 88. Enne käesoleva seaduse
jõustumist loodud teoste ja teoste
esitajate, fonogrammitootjate ning
televisioonija
raadioteenuse
osutajate poolt loodud resultaatide
kaitse
(2) Esituste osas, mille kaitstuse
tähtaeg on lõppenud, kaitseb
käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud
hüvesid
Justiitsministeerium.

RAHVUSVAHELINE LEPING

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 7 Kaitse kolmandate
riikide puhul
1. Kui teose päritoluriik Berni
konventsiooni
tähenduses
on
kolmas riik ja teose autor ei ole
ühenduse
kodanik,
aegub
liikmesriikides tagatava kaitse
tähtaeg teose päritoluriigis tagatava
kaitse aegumise kuupäeval, kuid see

Kas § 23 ja 39 ei saaks kuidagi
ühendada? Selle võiks liita eelnõu
§-ga 37
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WPPT Art 16 (1) Lepinguosalised
võivad
oma
siseriiklikes
õigusaktides ette näha teose esitaja
ja fonogrammitootja õiguskaitse
suhtes samasugused piirangud või
eranded, nagu nad näevad oma
siseriiklikes
õigusaktides
ette
kirjandusja
kunstiteoste
autoriõiguse kaitse suhtes.

Otsene vaste tundub puuduvat
kehtivas õiguses. Tegemist on
selgitava paragrahviga.

tähtaeg ei või olla pikem kui
sätestatud artiklis 1.
2. Artiklis 3 sätestatud kaitse
tähtaegu kohaldatakse ka õiguste
omanike suhtes, kes ei ole ühenduse
kodanikud, kui liikmesriigid neile
seda kaitset pakuvad. Ilma et see
piiraks
liikmesriikide
rahvusvahelisi kohustusi, aegub
liikmesriikides pakutava kaitse
tähtaeg hiljemalt kuupäeval, mil
aegub kaitse selles riigis, mille
kodanik õiguste omanik on, ning
see tähtaeg ei või olla pikem kui on
sätestatud artiklis 3.
3. Kui liikmesriigis kehtis 29.
oktoobril 1993. aastal eelkõige
rahvusvahelistest
kohustustest
tulenevalt pikem kaitse tähtaeg kui
lõigete 1 ja 2 sätetega ette nähtud,
võivad nad sellise kaitse säilitada
kuni sõlmitakse rahvusvahelised
kokkulepped autoriõiguse ja sellega
kaasnevate õigustega antava kaitse
tähtaegade kohta.
§ 40. Vaba kasutamine
(1)
Õiguste
objektide
vaba
kasutamise sisuks on õiguste
omajatele käesoleva seadusega
antud varaliste õiguste piiramine.
(2)
Õiguste
objekti
vabaks
kasutamiseks ei ole vajalik õiguste
omaja luba ega vaba kasutamise
eest maksmine, välja arvatud
käesoleva seaduse V peatüki 1.
jaost tulenevad hüvitised.

RK Art 15 1. Liikmesriik võib oma
siseriiklike seaduste ja määrustega
sätestada konventsiooniga tagatud
kaitse suhtes erandid seoses:
a) isiklikel eesmärkidel toimuva
kasutusega;
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b)
lühikeste
väljavõtete
kasutamisega ajakohaste sündmuste
kajastamiseks;
c) lühiajaliste salvestustega, mida
ringhäälinguorganisatsioon teostab
oma vahenditega ja oma saadete
tarbeks;
d)
kasutusega,
mis
toimub
eranditult õpetamise või teadusliku
uurimustöö
eesmärkidel.
2. Sõltumata käesoleva artikli
lõikest 1 võib liikmesriik oma
siseriiklike seaduste ja määrustega
kehtestada samasugused piirangud
esitajate, fonogrammitootjate ja
ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse suhtes, nagu ta kehtestab oma
siseriiklike seaduste ja määrustega
kirjandus- ja kunstiteoste osas
kehtiva autoriõiguse kaitse suhtes.
Sundlitsentse võib kehtestada vaid
sel määral, kuivõrd need on
kooskõlas konventsiooniga.
§ 41. Vaba kasutamise tingimused

§ 17. Autori varaliste õiguste
piiramine

(1) Vaba kasutamine on lubatud
käesolevas peatükis spetsiaalselt
ette
nähtud
juhtudel
ning
tingimusel, et see ei ole vastuolus
õiguste
objekti
tavapärase
kasutamisega
ega
kahjusta
põhjendamatult õiguste
omaja
seaduslikke huve.

Erandina käesoleva seaduse §-dest
13–15, kuid tingimusel, et see ei ole
vastuolus
teose
tavapärase
kasutamisega
ega
kahjusta
põhjendamatult autori seaduslikke
huve, on lubatud teose kasutamine
autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta
ainult
käesoleva
seaduse §-des 18–25 otseselt
ettenähtud juhtudel.
AutÕS

§

75.

Autoriõigusega

2001/29/EÜ Art 5(5) 5. Lõigete 1,
2, 3 ja 4 kohaseid erandeid ja
piiranguid kohaldatakse üksnes
teatavatel erijuhtudel, mis ei ole
vastuolus teose või muu objekti
tavapärase kasutusega ning ei
mõjuta põhjendamatult õiguste
valdaja õiguspäraseid huve.

2006/115/EÜ Artikkel 10 Õiguste

TRIPS Artikkel 13. Piirangud ja
erandid
Liikmed võivad ainuõiguste puhul
teatud erijuhtudel seada piiranguid
või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus
teose
normaalse
kasutamisega ega kahjusta liigselt
õigusevaldaja seaduslikke huve.

BK Art 9 (2) Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus otsustab, kas
lubada
selliste
teoste
reprodutseerimist teatud erijuhtudel,
kuid
tingimusel,
et
selline
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(2) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta on lubatud õiguste
objekti vaba kopeerimine või
üldsusele suunamine tingimusel, et
see on piisavalt sarnane mõne
käesolevas peatükis spetsiaalselt
ette nähtud juhuga ning vastab
käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud tingimustele.
(3) Õiguste objekti käesolevas
peatükis sätestatud vaba kasutamine
võib toimuda üksnes juhul, kui
selleks kasutatakse õiguspäraselt
avaldatud
objekti
või
selle
õiguspärast koopiat, välja arvatud
kopeerimine
isiklikuks
kasutamiseks ning kopeerimine
hariduslikel
ja
teaduslikel
eesmärkidel.
Variant 2:
Jätta AutÕS’st välja igasugused
viited (s.t. ülaltoodud lg 3, samuti
viide allika iseloomule vabal
kopeerimisel
isiklikuks
kasutamiseks
allpool
§
43)
õiguspärase allika nõudele õiguste
objekti vabal kasutamisel, v.a.

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

kaasnevate õiguste piiramine
(2)
Käesolevas
paragrahvis
ettenähtud vaba kasutamine on
lubatud vaid tingimusel, et see ei
ole
vastuolus
tavapärase
kasutamisega
ega
kahjusta
põhjendamatult
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
omaja
seaduslikke huve.

piirangud
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud
piiranguid kohaldatakse üksnes
teatud erijuhtudel, mis ei ole
vastuolus
objekti
tavapärase
kasutamisega ning ei mõjuta
põhjendamatult õiguste valdaja
õiguspäraseid huve.

reprodutseerimine ei ole vastuolus
teose tavapärase kasutamisega ja ei
kahjusta põhjendamatult autori
seaduslikke huve.

2009/24/EÜ
Artikkel
6
Dekompileerimine
3. Vastavalt Berni kirjandus- ja
kunstiteoste kaitse konventsiooni
sätetele ei või käesoleva artikli
sätteid tõlgendada viisil, mis
võimaldaks seda kohaldada nii, et
see kahjustaks põhjendamatult
õiguste omaniku õigustatud huve
või
oleks
vastuolus
arvutiprogrammi
tavapärase
kasutamisega.
96/9/EÜ Artikkel 6 Erandid piiratud
toimingutest
3. Vastavalt Berni kirjandus- ja
kunstiteoste kaitse konventsioonile
ei
tohi
käesolevat
artiklit
tõlgendada selliselt, et selle
kohaldamist
oleks
võimalik
kasutada
viisil,
millega
põhjendamatult
kahjustatakse
õiguste valdaja seaduslikke huve
või mis on vastuolus andmebaasi
tavapärase kasutamisega.

WPPT Art 16 (2) Käesolevas
lepingus sätestatud õiguste suhtes
kehtestavad
lepinguosalised
piiranguid või erandeid vaid
teatavatel erijuhtudel, kui need ei
ole
vastuolus
esituse
või
fonogrammi
tavapärase
kasutamisega ja ei kahjusta
põhjendamatult teose esitaja või
fonogrammitootja
seaduslikke
huve.
WCT Artikkel 10 Piiramised ja
erandid
1. Lepinguosalised võivad oma
siseriiklikes õigusaktides ette näha
käesoleva lepinguga kirjandus- ja
kunstiteoste autoritele antud õiguste
piiramisi või erandeid teatavatel
erijuhtudel, mis ei ole vastuolus
teoste tavapärase kasutamisega ega
piira
põhjendamatult
autori
õigustatud huve.
2.
Berni
konventsiooni
kohaldamisel
peavad
lepinguosalised piirduma selles
sätestatud õiguste piiramiste või
erandite
puhul
teatavate
erijuhtudega, mis ei ole vastuolus
teoste tavapärase kasutamisega ega
piira
põhjendamatult
autori
õigustatud huve.

KOMMENTAAR

Eelnõu § 41 lg 2 kujutaks endast
Eesti fair use kontseptsiooni, kuid
praeguse seisus jääb see välja.

Lõike 3 asemel tuleb säte, mis
lähtub Saksa eeskujust „ilmselgelt
ebaseaduslik allikas“
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otseselt
Berni
konventsioonist
tulenev nõue tsiteerimise puhul
õiguspärase allika olemasolule.
(4) Lepingu tingimus, mis on
vastuolus
käesolevas
peatükis
sätestatud
vaba
kasutamise
võimalustega, on tühised.
Variant 2:
Piirata lepinguvabadust vähem
võrreldes ülaltoodud lõikega 4 ning
sätestada, et vaba kasutamise
võimalustega ei tohi olla vastuolus
tüüptingimustega leping VÕS § 35
mõistes:
”(4) Lepingu tüüptingimus, mis on
vastuolus
käesolevas
peatükis
sätestatud
vaba
kasutamise
võimalustega, on tühine.“.
Variant 3:
Piirata lepinguvabadust veelgi
vähem võrreldes variantidega 1 ja 2
ning sätestada, et vaba kasutamise
võimalustega ei tohi olla vastuolus
tüüptingimustega leping VÕS § 35
mõistes, piirates ühtlasi nende vaba
kasutuse juhtude ringi, millest
lepinguga
ei
saa
mööduda
(põhiõiguste kaitse):
”(4) Lepingu tüüptingimus, mis on
vastuolus
käesolevas
peatüki
paragrahvis 43, paragrahvis 44,
paragrahvi 45 punktides 2, 4 ja 5,
paragrahvis 48 ning paragrahvis 53
sätestatud
vaba
kasutamise
võimalustega , on tühine.“.
Variant 4:
Uues AutÕS ei puudutata vaba

Tegemist uue regulatsiooniga, mida
kehtivas õiguses ei ole.
Tarkvaradirektiiv
näeb
ette
lepinguvabaduse piirangud, mis ei
kajastu eelnõus.

2009/24/EÜ Artikkel 8 Muude
sätete edasine kohaldamine
Käesoleva direktiivi sätted ei piira
muude õigusaktide sätete, näiteks
patendiõigust,
kaubamärke,
kõlvatut konkurentsi, ametisaladusi,
pooljuhttoodete
kaitset
ja
lepinguõigust käsitlevate sätete
kohaldamist.
Kõik lepingutingimused, mis on
vastuolus artikliga 6 või artikli 5
lõigetes 2 ja 3 sätestatud eranditega,
on õigustühised.
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§ 42. Vaba kopeerimine tehnilise
protsessi osana

§
181.
Autori
reprodutseerimisõiguse piiramine

Füüsilisel ja juriidilisel isikul on
lubatud õiguste objekti ajutine või
juhuslik kopeerimine, mis toimub
tehnilise protsessi lahutamatu ja
olulise osana ning mille eesmärk on
vahendada
õiguste
objekti
suunamist
võrgus
kolmandate
isikute vahel või teha võimalikuks
õiguste
objekti
seaduspärane
kasutamine ning millel puudub
iseseisev äriline eesmärk.

(1) Ilma autori nõusolekuta ja tasu
maksmata on lubatud teoste ajutine
või juhuslik reprodutseerimine, mis
toimub
tehnilise
protsessi
lahutamatu ja olulise osana ning
mille eesmärk on vahendada teose
edastamist võrgus kolmandate
isikute vahel või teha võimalikuks
teose või autoriõigusega kaasnevate
õiguste
objekti
seaduspärane
kasutamine ning millel puudub
iseseisev majanduslik eesmärk.

2001/29/EÜ Art 5(1) Artiklis 2
osutatud ajutine reprodutseerimine,
mis on vajalik siirdamiseks või
toimub
juhuslikult
tehnilise
protsessi lahutamatu ja olulise
osana ning mille eesmärk on teha
võimalikuks teose või muu objekti:
a) edastamine vahendaja võrgu
kaudu kolmandatele isikutele või
b) seaduspärane kasutamine
ning millel puudub iseseisev
majanduslik tähtsus, ei kuulu
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse alla.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

kasutuse
ja
lepinguvabaduse
küsimusi,
seega
piiramata
lepinguvabadust, AutÕS’st jäetakse
asjaomane viide (lg 4) välja, s.t.
jätkub status quo selles küsimuses.

§ 43. Vaba kopeerimine isiklikuks
kasutamiseks
(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta on füüsilisel isikul
lubatud teose kopeerimine isikliku
kasutamise
eesmärgil
ning

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõige ei
laiene arvutiprogrammidele.
§
18.
Teose
vaba
reprodutseerimine ja tõlkimine
isikliku kasutamise eesmärkidel

NB: arvutiprogrammi välistust ei
ole sisse kirjutatud. Tuleb vaadata,
kas on mujal eelnõus.

2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid
võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha
ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
a) paber- ja muul samalaadsel
kandjal reproduktsioonid, mis on
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tingimusel, et selline tegevus ei
taotle ärilisi eesmärke.
Variant 2:
(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta on füüsilisel isikul
lubatud
teose
[ÕIGUSTE
OBJEKTI] kopeerimine isikliku
kasutamise
eesmärgil
ning
tingimusel, et selline tegevus ei
taotle ärilisi eesmärke, välja arvatud
juhul, kui teose koopia tehakse
ilmselgelt ebaseaduslikust allikast.
(2) Isiklikuks kasutamiseks ei ole
lubatud kopeerida:

1)
arhitektuurimaastikuarhitektuuriteoseid;

ja

2) elektroonilisi andmebaase;
3) arvutiprogramme, välja arvatud
käesoleva seaduse paragrahvides 54
ja 55 ettenähtud juhtumid;
4) noote fotokopeerimise läbi.

(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta
on
lubatud
õiguspäraselt
avaldatud
teost
füüsilisel isikul reprodutseerida ja
tõlkida
isikliku
kasutamise
eesmärkidel tingimusel, et selline
tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
(2) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta
ei
ole
isikliku
kasutamise eesmärkidel lubatud
reprodutseerida:
1)
arhitektuurija
maastikuarhitektuuriteoseid;
2) piiratud tiraažiga kujutava kunsti
teoseid;
3) elektroonilisi andmebaase;
4) arvutiprogramme, välja arvatud
käesoleva seaduse §-des 24 ja 25
ettenähtud juhtumid;
5) reprograafilisel viisil noote.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2
punktis
4
toodud
piirangut
kohaldatakse
ka
juriidilistele
isikutele.
AutÕS § 75. Autoriõigusega
kaasnevate õiguste piiramine

EL DIREKTIIV
saadud mis tahes fototehnika või
muu sama toimega meetodi abil, v.a
noodid, tingimusel, et õiguste
valdajad saavad õiglase hüvitise;
2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid
võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha
ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
b)
mis
tahes
kandjal
reproduktsioonid, mille füüsiline
isik on teinud isiklikuks tarbeks
ning mille kasutuseesmärk ei ole
otseselt ega kaudselt kaubanduslik,
tingimusel, et õiguste valdajad
saavad õiglase hüvitise, mille puhul
võetakse arvesse, kas asjaomase
teose või objekti puhul on või ei ole
kasutatud artiklis 6 osutatud
tehnilisi meetmeid;

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Isiklik kasutamine peaks laienema
õiguste objektile.

Välja on jäetud „piiratud tiraažiga
kujutava kunsti tooted“. Ei ole
selge, miks.

2006/115/EÜ Artikkel 10 Õiguste
piirangud
1. Liikmesriigid võivad näha ette
käesolevas
peatükis
osutatud
õiguste
piirangud
seoses
järgnevaga:
a) eraotstarbeline kasutamine;

96/9/EÜ Artikkel 6 Erandid piiratud
toimingutest
2. Liikmesriigid võivad sätestada
piirangud artiklis 5 nimetatud
õiguste suhtes järgmistel juhtudel:
a) mitteelektroonilise andmebaasi
reprodutseerimine
isiklikeks
vajadusteks;

Lõige kolm on arusaamatu. Kas
punktides 1-3 loetletud ei laiene siis
jur. isikutele.
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(1)
Teose
esitaja,
fonogrammitootja, televisiooni- ja
raadioteenuse
osutaja,
filmi
esmasalvestuse tootja, samuti isiku,
kes pärast autoriõiguse kehtivuse
tähtaja
lõppemist
esimesena
õiguspäraselt avaldab või suunab
üldsusele varem avaldamata teose,
ja isiku,
kes annab
välja
autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku
väljaande,
loata
ning
tasu
maksmiseta on lubatud teose
esituse, fonogrammi, raadio- või
telesaate ning nende salvestiste ja
filmi
kasutamine,
sealhulgas
reprodutseerimise teel:

96/9/EÜ Artikkel 9 Erandid sui
generis õigusest
Liikmesriigid võivad sätestada, et
üldsusele
mis
tahes
viisil
kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärased kasutajad võivad ilma
andmebaasi tegija nõusolekuta teha
väljavõtteid
andmebaasi
sisu
olulisest osast või neid taaskasutada
juhul, kui:
a) mitte-elektroonilise andmebaasi
sisust tehakse väljavõte isiklikeks
vajadusteks;

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Piirangud peaksid laienema ka
kaasnevatele õigustele. Praegu see
isikliku kasutamise puhul nii ei ole.

1) füüsilistel isikutel oma isiklikeks
vajadusteks, arvestades käesoleva
seaduse §-de 26 ja 27 sätteid ning
tingimusel,
et
selline
reprodutseerimine ei taotle mis
tahes ärilisi eesmärke;

§ 44. Vaba tõlkimine isiklikuks
kasutamiseks

§ 18. Teose vaba reprodutseerimine
ja tõlkimine isikliku kasutamise
eesmärkidel

Füüsilisel isikul on õigus tõlkida
õiguste
objekti
isiklikuks
kasutamiseks tingimusel, et selline
tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta
on
lubatud
õiguspäraselt
avaldatud
teost
füüsilisel isikul reprodutseerida ja
tõlkida
isikliku
kasutamise
eesmärkidel tingimusel, et selline
tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
§ 19. Teose vaba kasutamine
teaduslikel,
hariduslikel,
informatsioonilistel
ja

§
45.
Vaba
kasutamine
teaduslikel,
hariduslikel,
informatsioonilistel
ja

2006/115/EÜ Artikkel 10 Õiguste
piirangud
1. Liikmesriigid võivad näha ette
käesolevas peatükis osutatud
õiguste piirangud seoses
järgnevaga:
a) eraotstarbeline kasutamine;

2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid
võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha

Kas siin tuleks ka panna ilmselge
ebaseaduslikust allikast pärinev
kriteerium?

BK Art 2bis(2) Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus määrab samuti
kindlaks tingimused, mille kohaselt

BK Art 10bis (1) kehtivas õiguses
ja eelnõus muudetult üle võetud
(vähemate tingimustega), BK Art
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õigusemõistmise eesmärkidel

õigusemõistmise eesmärkidel

(1) Füüsilisel ja juriidilisel isikul on
lubatud:

Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta, kuid kasutatud teose
autori nime, kui see on teosel
näidatud, teose nimetuse ning
avaldamisallika
kohustusliku
äranäitamisega on lubatud:
1) õiguspäraselt avaldatud teose
tsiteerimine
ja
refereerimine
motiveeritud
mahus,
järgides
refereeritava või tsiteeritava teose
kui terviku mõtte õige edasiandmise
kohustust;

1)
õiguspäraselt
avaldatud
ÕIGUSTE
OBJEKTI
teose
tsiteerimine
ja
refereerimine
motiveeritud mahus tingimusel, et
näidatakse ära kasutatud teose
autori nimi, teose nimetus ning
avaldamisallikas, välja arvatud
juhul kui taoline viitamine on
võimatu;

2) õiguste objekti kasutamine õppeja
teaduslikel
eesmärkidel
motiveeritud mahus, näidates ära
kasutatud teose autori nime, teose
nimetuse ning avaldamisallika,
välja arvatud juhul kui taoline
viitamine on võimatu, ja tingimusel,
et selline kasutamine ei taotle ärilisi
eesmärke.

Variant 2:
2) õiguste objekti kopeerimine,
üldsusele suunamine ja levitamine
õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus, näidates ära
kasutatud teose autori nime, teose
nimetuse ning avaldamisallika,
välja arvatud juhul kui taoline
viitamine on võimatu, ja tingimusel,
et selline kasutamine ei taotle ärilisi

2) õiguspäraselt avaldatud teose
kasutamine illustreeriva materjalina
õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus ja tingimusel,
et selline kasutamine ei taotle ärilisi
eesmärke;
3) õiguspäraselt avaldatud teose
reprodutseerimine
õppeja
teaduslikel
eesmärkidel
motiveeritud mahus haridus- ja
teadusasutustes, mille tegevus ei
taotle ärilisi eesmärke;
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ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
a) paber- ja muul samalaadsel
kandjal reproduktsioonid, mis on
saadud mis tahes fototehnika või
muu sama toimega meetodi abil, v.a
noodid, tingimusel, et õiguste
valdajad saavad õiglase hüvitise;

loenguid, pöördumisi ja teisi
samalaadseid avalikult esitatud
teoseid
võib
reprodutseerida
ajakirjanduses, üle kanda raadio või
televisiooni vahendusel, üldsusele
edastada kaabli kaudu ja üldsusele
edastada, nagu seda näeb ette
käesoleva konventsiooni 11.bis
artikli 1. lõige, juhul kui selline
kasutus
on
õigustatud
informatsioonilistel eesmärkidel.
BK Art 10 (1) Lubatud on tsiteerida
teost, mis on juba õiguspäraselt
üldsusele kättesaadavaks tehtud,
kuid tingimusel, et tsiteerimine
vastab ausale praktikale ja selle
ulatus
ei
ületa
eesmärgiga
põhjendatud mahtu, kaasa arvatud
tsitaadid
ajaleheartiklitest
ja
perioodilistest väljaannetest
pressikokkuvõtete kujul.
BK Art 10 (2) Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus ja nende vahel
sõlmitud
või
sõlmitavad
erikokkulepped määravad kindlaks,
kas
lubada
kirjandusja
kunstiteoste kasutamist, nende
eesmärgiga põhjendatud mahus,
õpetamise eesmärgil illustreeriva
materjalina
publikatsioonides,
raadio- ja televisiooniülekannetes,
heli- või visuaalsetes salvestistes,
kuid tingimusel, et selline kasutus
vastab ausale praktikale.
BK Art 10 (3) Kui teoseid
kasutatakse vastavalt käesoleva
artikli eelmistele lõigetele, tuleb
nimetada allikas ja autori nimi, kui
see seal esineb.
BK Art 10bis (1) Liitu kuuluvate
riikide
seadusandlus
määrab

10bis (2) puudub nii kehtivas
õiguses kui eelnõus (kaetud eelnõu
§ 45 p 3).

2001/29/EÜ Art 5(3) Liikmesriigid
võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud
õiguste puhul näha ette erandeid või
piiranguid järgmistel juhtudel:
a)
kasutamine
illustreeriva
materjalina
õppetöös
või
teadusuuringutes, tingimusel, et
märgitakse ka allikas, sh autori
nimi, kui see ei ole võimatu, ning
ulatuses, mis on õigustatult vajalik
taotletava mitteärilise eesmärgi
saavutamiseks;
b) puudega inimeste huvides
kasutamine viisil, mis on otseselt
seotud nende puudega ning on
mitteärilise eesmärgiga, ulatuses,
mis on vajalik konkreetse puude
puhul;
c) reprodutseerimine ajakirjanduses,
ringhäälingu kaudu edastatud teoste
või muude objektide üldsusele
edastamine või kättesaadavaks
tegemine ajakohaste majandus-,
poliitika- või usuteemaliste trükitud
artiklite kaudu, tingimusel, et
selline
kasutusviis
ei
ole
konkreetselt reserveeritud ning et
märgitakse ka allikas, sh autori
nimi, või teoste või muude
objektide
kasutamine
seoses
ajakohastest
sündmustest
teatamisega ulatuses, mis on

Teos tuleks asendada terminiga
„õiguste
objekt“.
Tsiteerida
võidakse kaasnevate õigustega
kaitstavaid avaldamata teoseid,
teaduslikke väljaandeid, esitust,
filmi
(multimeedia
või
audiovisuaalses teoses).

Kehtivas õiguses on autorile
viitamine toodud ära alguses ühe
korra n.ö sulgude ees. Praegune
lahendus on, et iga erandi juures on
lahti kirjutatud. Kas selle põhjuseks
on see, et osadel juhtudel ei pea
viitama autorile?
Tsiteerimisel puudub järgmine
kohustus: „järgides refereeritava või
tsiteeritava teose kui terviku mõtte
õige edasiandmise kohustust“.

NB: arvutiprogrammi direktiiv
2009/24 näeb ette konkreetsed
lubatud piirangud (art. 5 ja 6.).
Nende hulgas ei ole nt. hariduslikku
kasutamist ja teisi käesolevas
paragrahvis toodud piiranguid.
Arvutiprogrammi direktiiv lubab
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eesmärke.
Variant 3:
2) õiguste objekti kasutamine (või:
kopeerimine, üldsusele suunamine
ja levitamine) õppe- ja teaduslikel
eesmärkidel motiveeritud mahus
haridus- ja teadusasutustes, näidates
ära kasutatud teose autori nime,
teose
nimetuse
ning
avaldamisallika, välja arvatud juhul
kui taoline viitamine on võimatu, ja
tingimusel, et selline kasutamine ei
taotle ärilisi eesmärke.
3) päevasündmuste kajastamisel
sündmuste käigus nähtud või
kuuldud
õiguste
objekti
ajakirjanduses
kopeerimine
ja
üldsusele suunamine motiveeritud
mahus, vormis ja ulatuses, mis
vastab päevasündmuste kajastamise
vajadusele tingimusel, et näidatakse
ära kasutatud teose autori nimi,
teose
nimetus
ning
avaldamisallikas, välja arvatud
juhul kui taoline viitamine on
võimatu;

4) päevasündmuste kajastamisel
sündmuste käigus nähtud või
kuuldud
teose
ajakirjanduses
reprodutseerimine ja üldsusele
suunamine motiveeritud mahus,
vormis ja ulatuses, mis vastab
päevasündmuste
kajastamise
vajadusele;

4) õiguste objekti kopeerimine
õigusemõistmise
või
avaliku
julgeoleku tagamise eesmärgil
ulatuses,
mis
vastab
neile
eesmärkidele;

5)
teose
reprodutseerimine
õigusemõistmise
või
avaliku
julgeoleku tagamise eesmärgil
ulatuses,
mis
vastab
õigusemõistmise
või
avaliku
julgeoleku tagamise eesmärkidele;

5) õiguste objekti kopeerimine,
levitamine ja üldsusele suunamine

6) õiguspäraselt avaldatud teose
reprodutseerimine, levitamine ja
üldsusele suunamine puuetega

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

informatiivsel eesmärgil vajalik,
ning tingimusel, et märgitakse ka
allikas, sh autori nimi, kui see ei ole
võimatu;
d) tsiteerimine kriitikas või
ülevaadetes, kui tsitaadid on seotud
teose või muu objektiga, mis on
juba
seaduslikult
üldsusele
kättesaadavaks tehtud, tingimusel,
et märgitakse ka allikas, sh autori
nimi, kui see ei ole võimatu, ja et
tsitaatide kasutamine on kooskõlas
mõistlike tavadega ning neid
kasutatakse konkreetse eesmärgi
jaoks vajalikus ulatuses;
e) kasutamine avaliku julgeoleku
huvides
või
haldus-,
parlamentaarsete
või
kohtutoimingute
nõuetekohase
teostamise või nende kohta
aruandmise tagamiseks;
f) poliitiliste kõnede ning avalike
sõnavõttude või samalaadsete teoste
või
objektide
väljavõtete
kasutamine ulatuses, mis on
informatiivsel
eesmärgil
põhjendatud, ning tingimusel, et
märgitakse ka allikas, sh autori
nimi, kui see ei ole võimatu;

kindlaks,
kas
lubada
reprodutseerida ajakirjanduses, üle
kanda raadio ja televisiooni
vahendusel või edastada üldsusele
kaabli kaudu ajalehtedes või
perioodilistes
väljaannetes
avaldatud artikleid päevakajalistel
majanduslikel,
poliitilistel
või
religioossetel
teemadel
ja
samalaadseid ülekantud teoseid,
juhul, kui nende reprodutseerimine,
ülekandmine või edastamine* ei ole
autori poolt sõnaselgelt endale
jäetud. Alati tuleb selgelt ära
näidata kasutatav allikas; selle
kohustuse
mittetäitmisega
kaasnevad õiguslikud tagajärjed
määrab
kindlaks
selle
riigi
seadusandlus, kus kaitset nõutakse.
BK Art 10bis (2) Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus määrab samuti
kindlaks tingimused, mille kohaselt
võib päevasündmuste kajastamiseks
fotograafia, kinematograafia, raadio
ja televisiooni või üldsusele kaabli
kaudu
edastamise
teel
reprodutseerida ja teha üldsusele
kättesaadavaks
kirjandusja
kunstiteoseid, mida nähti või kuuldi
nende
sündmuste
käigus,
informatiivsete
eesmärkidega
põhjendatud mahus.

2001/29/EÜ Art 5(3) Liikmesriigid
võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud
õiguste puhul näha ette erandeid või
piiranguid järgmistel juhtudel:
k)
kasutamine
karikatuuris,
paroodias või pastiðis;

KOMMENTAAR
järgmisi piiranguid:
Artikkel 5
Erandid piiratud toimingutest
1. Konkreetsete lepingutingimuste
puudumisel ei ole artikli 4 lõike 1
punktides a ja b osutatud
toiminguteks vaja õiguste omaniku
luba, kui sellised toimingud on
vajalikud
selleks,
et
arvutiprogrammi
õiguspäraselt
omandanud
isik saaks
seda
vastavalt selle otstarbele kasutada,
kaasa
arvatud
selle
vigade
parandamiseks.
2. Arvutiprogrammi kasutamise
õigust omavat isikut ei tohi
lepinguga takistada tagavarakoopiat
tegemast, kui see on vajalik
kõnealuse programmi kasutamiseks.
3. Isikul, kellel on õigus kasutada
arvutiprogrammi koopiat, on õigus
ilma õiguste omaniku loata jälgida,
uurida ja katsetada programmi
funktsioneerimist, et teha kindlaks
programmi elementide aluseks
olevad ideed ja põhimõtted, kui ta
teeb seda selliste programmi
laadimise, kuvamise, käivitamise,
edastamise
või
salvestamise
toimingute käigus, mille teostamise
õigus tal on.
Artikkel 6
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puuetega inimeste huvides viisil,
mis on otseselt seotud nende
puudega, tingimusel et selline
kasutamine
ei
taotle
ärilisi
eesmärke.
Õiguste
omaja
nõusolekuta
ei
ole
lubatud
kopeerida,
levitada
ja
kättesaadavaks teha teost, mis on
spetsiaalselt
loodud
puuetega
inimeste jaoks;

inimeste huvides viisil, mis on
otseselt seotud nende puudega,
tingimusel et selline kasutamine ei
taotle ärilisi eesmärke. Autori
nõusolekuta
ei
ole
lubatud
reprodutseerida,
levitada
ja
kättesaadavaks teha teost, mis on
spetsiaalselt
loodud
puuetega
inimeste jaoks;

6) õiguste objekti kasutamine
karikatuuris, paroodias ja pastišis
ulatuses,
mis
vastab
neile
eesmärkidele.
(2)
Käesolevas
sätestatu
ei
arvutiprogrammidele.

paragrahvis
laiene

7) õiguspäraselt avaldatud teose
kasutamine karikatuuris, paroodias
ja
pastišis
sel
eesmärgil
motiveeritud mahus.
AutÕS § 75. Autoriõigusega
kaasnevate õiguste piiramine
(1)
Teose
esitaja,
fonogrammitootja, televisiooni- ja
raadioteenuse
osutaja,
filmi
esmasalvestuse tootja, samuti isiku,
kes pärast autoriõiguse kehtivuse
tähtaja
lõppemist
esimesena
õiguspäraselt avaldab või suunab
üldsusele varem avaldamata teose,
ja isiku,
kes annab
välja
autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku
väljaande,
loata
ning
tasu
maksmiseta on lubatud teose
esituse, fonogrammi, raadio- või
telesaate ning nende salvestiste ja
filmi
kasutamine,
sealhulgas
reprodutseerimise teel:
2)
illustreeriva
hariduslikel
või

materjalina
teaduslikel

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
Dekompileerimine

96/9/EÜ Artikkel 6 Erandid piiratud
toimingutest
2. Liikmesriigid võivad sätestada
piirangud artiklis 5 nimetatud
õiguste suhtes järgmistel juhtudel:
b) koos allika
kohustusliku
äranäitamisega kasutamine üksnes
illustreeriva materjalina õppe- või
teadusliku uurimistöö eesmärkidel,
nende eesmärkidega motiveeritud
mahus ja tingimusel, et selline
kasutamine
ei
taotle
ärilisi
eesmärke;
c) kasutamine avaliku julgeoleku,
haldustegevuse
või
õigusemõistmise huvides;
d) nende siseriiklikus õiguses
tavapäraselt
lubatud
muud
autoriõigust puudutavad erandid,
ilma et see piiraks punktide a, b ja c
kohaldamist.

96/9/EÜ Artikkel 9 Erandid sui
generis õigusest
Liikmesriigid võivad sätestada, et
üldsusele
mis
tahes
viisil
kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärased kasutajad võivad ilma
andmebaasi tegija nõusolekuta teha
väljavõtteid
andmebaasi
sisu
olulisest osast või neid taaskasutada
juhul, kui:
b) koos allika
kohustusliku
äranäitamisega
tehakse
andmebaasist väljavõte illustreeriva
materjalina õppe- või teadusliku
uurimistöö eesmärkidel, nende

Õiguste omaniku luba ei nõuta, kui
koodi reprodutseerimine ja selle
vormi tõlkimine artikli 4 lõike 1
punktide a ja b tähenduses on
vältimatu, et saada teavet, mis on
vajalik
sõltumatult
loodud
programmi ja teiste programmide
koostalitlusvõime
saavutamiseks
eeldusel, et täidetud on järgmised
tingimused:
a)
neid
toiminguid
teostab
litsentsisaaja või mõni muu isik,
kellel on õigus kasutada programmi
koopiat, või seda teeb nende nimel
vastavat luba omav isik;
b) koostalitlusvõime saavutamiseks
vajalik teave ei olnud punktis a
nimetatud isikutele varem vabalt
kättesaadav ja
c) selliste toimingute puhul
piirdutakse
selliste
algupärase
programmi osadega, mis on
koostalitlusvõime
saavutamiseks
vajalikud.
Lõike 1 sätete kohaldamisel saadud
teavet ei või nimetatud sätete
kohaselt:
a) kasutada muul otstarbel kui
sõltumatult
loodud
arvutiprogrammi koostalitlusvõime
saavutamiseks;
b) anda teistele, kui see ei ole
vajalik
sõltumatult
loodud

82

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

eesmärkidel nende eesmärkidega
motiveeritud mahus ja tingimusel,
et selline kasutamine ei taotle mis
tahes
ärilisi
eesmärke
ning
tingimusel, et märgitakse ära
allikas, kui see on võimalik;

eesmärkidega motiveeritud mahus
ja tingimusel, et selline kasutamine
ei taotle ärilisi eesmärke;
c)
väljavõtte
tegemine
või
taaskasutamine toimub avaliku
julgeoleku, haldustegevuse või
õigusemõistmise huvides.

3)
lühikeste
väljavõtetena
lülitamiseks
päevasündmuste
ülevaatesse
informatsiooniliste
eesmärkidega motiveeritud mahus
ning tingimusel, et märgitakse ära
allikas, kui see on võimalik;
4)
õiguspäraselt
avaldatud
kaasnevate
õiguste
objektist
lühikeste
väljavõtetena
(tsitaatidena)
informatsiooni
andmise eesmärgil ja nende
eesmärkidega motiveeritud mahus
ning järgides esituse, fonogrammi,
raadio- või telesaate, filmi kui
terviku mõtte õige edasiandmise
kohustust ning tingimusel, et
märgitakse ära allikas, kui see on
võimalik;

2006/115/EÜ Artikkel 10 Õiguste
piirangud
1. Liikmesriigid võivad näha ette
käesolevas
peatükis
osutatud
õiguste
piirangud
seoses
järgnevaga:
b) lühikeste katkendite kasutamine
uudiste edastamise puhul;
d) kasutamine ainult õpetamiseks
või teadustöös.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
arvutiprogrammi koostalitlusvõime
saavutamiseks, ega
c)
kasutada
oma
väljundilt
märkimisväärselt
sarnase
arvutiprogrammi väljatöötamiseks,
tootmiseks või turustamiseks ega
muudeks autoriõigusi rikkuvateks
toiminguteks.
3. Vastavalt Berni kirjandus- ja
kunstiteoste kaitse konventsiooni
sätetele ei või käesoleva artikli
sätteid tõlgendada viisil, mis
võimaldaks seda kohaldada nii, et
see kahjustaks põhjendamatult
õiguste omaniku õigustatud huve
või
oleks
vastuolus
arvutiprogrammi
tavapärase
kasutamisega.

Eelnõus tuleb ühe korra ära öelda,
et vabakasutus ei laiene ilmselgelt
ebaseaduslikust allikast pärinevale
teosele.

6) muudel juhtudel, mil teoste
autorite
õigusi
on
piiratud
käesoleva seaduse 4. peatükis.

2006/115/EÜ Artikkel 10 Õiguste
piirangud

Kas

sellise

üldklausli

peaks
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2. Olenemata lõike 1 sätetest võib
iga liikmesriik kehtestada esitajate,
fonogrammitootjate,
ringhäälinguorganisatsioonide
ja
filmide esmasalvestuste tootjate
kaitseks samasugused piirangud
nagu ta on kehtestanud kirjandus- ja
kuntsiteoste autoriõiguste kaitseks.
Sundlitsentsid võib siiski kehtestada
ainult sellises ulatuses, et nad
oleksid
vastavuses
Rooma
konventsiooniga.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
sätestama (AutÕS § 75 lg 1 p 6)

Andmebaasi direktiiv 96/9 lubab
järgmisi piiranguid:
Artikkel 6
Erandid piiratud toimingutest
1. Andmebaasi või selle koopia
õiguspärase
kasutaja
poolt
niisuguse artiklis 5 loetletud
toimingu sooritamine, mis on
vajalik juurdepääsuks andmebaasi
sisule või sisu tavapäraseks
kasutamiseks õiguspärase kasutaja
poolt, ei nõua andmebaasi autori
luba. Kui õiguspärane kasutaja on
õigustatud
kasutama
ainult
andmebaasi
üht
osa,
siis
kohaldatakse käesolevat sätet vaid
nimetatud osa suhtes.
2. Liikmesriigid võivad sätestada
piirangud artiklis 5 nimetatud
õiguste suhtes järgmistel juhtudel:
a) mitteelektroonilise andmebaasi
reprodutseerimine
isiklikeks
vajadusteks;
b) koos allika
kohustusliku
äranäitamisega kasutamine üksnes
illustreeriva materjalina õppe- või
teadusliku uurimistöö eesmärkidel,
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nende eesmärkidega motiveeritud
mahus ja tingimusel, et selline
kasutamine
ei
taotle
ärilisi
eesmärke;
c) kasutamine avaliku julgeoleku,
haldustegevuse
või
õigusemõistmise huvides;
d) nende siseriiklikus õiguses
tavapäraselt
lubatud
muud
autoriõigust puudutavad erandid,
ilma et see piiraks punktide a, b ja c
kohaldamist.
3. Vastavalt Berni kirjandus- ja
kunstiteoste kaitse konventsioonile
ei
tohi
käesolevat
artiklit
tõlgendada selliselt, et selle
kohaldamist
oleks
võimalik
kasutada
viisil,
millega
põhjendamatult
kahjustatakse
õiguste valdaja seaduslikke huve
või mis on vastuolus andmebaasi
tavapärase kasutamisega.

Artikkel 9
Erandid sui generis õigusest
Liikmesriigid võivad sätestada, et
üldsusele
mis
tahes
viisil
kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärased kasutajad võivad ilma
andmebaasi tegija nõusolekuta teha
väljavõtteid
andmebaasi
sisu
olulisest osast või neid taaskasutada
juhul, kui:
a) mitte-elektroonilise andmebaasi
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sisust tehakse väljavõte isiklikeks
vajadusteks;
b) koos allika
kohustusliku
äranäitamisega
tehakse
andmebaasist väljavõte illustreeriva
materjalina õppe- või teadusliku
uurimistöö eesmärkidel, nende
eesmärkidega motiveeritud mahus
ja tingimusel, et selline kasutamine
ei taotle ärilisi eesmärke;
c)
väljavõtte
tegemine
või
taaskasutamine toimub avaliku
julgeoleku, haldustegevuse või
õigusemõistmise huvides.
Teostena ja sui generis õigusega
kaitstavate andmebaaside puhul
võib jääda üldregulatsioon.

§ 46. Õiguste objekti juhuslik
sisaldumine muus materjalis

Ei ole

Õiguspäraselt avaldatud õiguste
objekti juhuslik kopeerimine ja
üldsusele
suunamine
muus
materjalis ning sellise materjali
levitamine
loetakse
vabaks
kasutamiseks.
§ 47. Õiguste objekti vaba
kasutamine seadme esitlemiseks
ning parandamiseks.
Õiguste objekti kopeerimine ja
üldsusele
suunamine
seoses

Ei ole

2001/29/EÜ Art 5(3) Liikmesriigid
võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud
õiguste puhul näha ette erandeid või
piiranguid järgmistel juhtudel:
i) teose või muu objekti juhuslik
sisaldumine muus materjalis;

2001/29/EÜ Art 5(3) Liikmesriigid
võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud
õiguste puhul näha ette erandeid või
piiranguid järgmistel juhtudel:
l) kasutamine seoses seadmete
esitlemise või remondiga;
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§ 48. Vaba kasutamine avaliku
arhiivi,
muuseumi
või
raamatukogu poolt

§ 20. Teose vaba kasutamine
avaliku arhiivi, muuseumi või
raamatukogu poolt

(1) Avalikul arhiivil, muuseumil või
raamatukogul on lubatud oma
kogusse kuuluvat õiguste objekti
kopeerida, selleks et:
1) asendada kadunud, hävinud või
kasutamiskõlbmatuks
muutunud
õiguste objekt;
2) teha koopia õiguste objekti
säilimise tagamiseks;
3) asendada mõne teise avaliku
arhiivi, muuseumi või raamatukogu
püsikollektsiooni kuulunud õiguste
objekt juhul, kui see on kadunud,
hävinud
või
muutunud
kasutamiskõlbmatuks;
4) digiteerida kogu selle säilitamise
eesmärgil;
5) teha koopia füüsilise isiku jaoks
käesoleva seaduse paragrahvis 43
nimetatud eesmärgil;
6) teha koopia kohtu- või
riigiasutuse tellimusel käesoleva
seaduse paragrahvi 45 punktis 4
nimetatud eesmärgil.

(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta on avalikul arhiivil,
muuseumil või raamatukogul õigus
oma kogusse kuuluvat teost
reprodutseerida, selleks et:
1) asendada kadunud, hävinud või
kasutamiskõlbmatuks
muutunud
teos;
2) teha koopia teose säilimise
tagamiseks;
3) asendada mõne teise avaliku
arhiivi, muuseumi või raamatukogu
püsikollektsiooni kuulunud teos
juhul, kui see on kadunud, hävinud
või
muutunud
kasutamiskõlbmatuks;
4) digiteerida kogu säilitamise
eesmärgil;
5) teha koopia füüsilise isiku jaoks
käesoleva seaduse §-s 18 nimetatud
eesmärgil;
6) teha koopia kohtu- või
riigiasutuse tellimusel käesoleva
seaduse § 19 punktis 6 nimetatud
eesmärgil.

2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid
võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha
ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
c) konkreetsed reproduktsioonid,
mida
teevad
avalikud
raamatukogud, haridusasutused või
muuseumid või arhiivid ning mis ei
ole otseselt ega kaudselt ette nähtud
majandusliku või kaubandusliku
tulu saamiseks;

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1
punktides
1–3
nimetatut
kohaldatakse juhul, kui ei ole
võimalik omandada õiguste objekti
uut koopiat.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike
punktides
1–3
nimetatut
kohaldatakse juhul, kui ei ole
võimalik omandada teose uut
koopiat.

(3) Avalikul arhiivil, muuseumil või
raamatukogul on lubatud oma

(3) Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta on avalikul arhiivil,
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seadmete esitlemise või remondiga
loetakse vabaks kasutamiseks.

2001/29/EÜ Art 5(3) Liikmesriigid
võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud
õiguste puhul näha ette erandeid või
piiranguid järgmistel juhtudel:
j) avaliku näituse või kunstimüügi
kasutamine reklaami eesmärgil
ulatuses, mis on vajalik ürituse
reklaamimiseks ning ei hõlma muid
ärilisi eesmärke;
n) lõike 2 punktis c nimetatud
asutuste territooriumil asuvate
eriseadmete kaudu nende kogudesse
kuuluvate
kauplemisele
ja
litsentsimisele
mittekuuluvate
teoste
või
muude
objektide
üksikisikutele
edastamine
või
kättesaadavaks
tegemine
uuringuteks
või
eraviisiliseks
uurimiseks;
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kogusse kuuluvat õiguste objekti
kasutada
motiveeritud
mahus
näituse ja kogu tutvustamise
eesmärgil.

muuseumil või raamatukogul õigus
oma kogusse kuuluvat teost
kasutada
motiveeritud
mahus
näituse ja kogu tutvustamise
eesmärgil.

(4) Avalikul arhiivil, muuseumil või
raamatukogul
on
lubatud
võimaldada tellimuse alusel oma
kogusse kuuluva õiguste objekti
kohapeal kasutamist vastavate
eriseadmete kaudu.

(4) Autori nõusolekuta ja selle eest
tasu maksmiseta on avalikul
arhiivil,
muuseumil
või
raamatukogul õigus kogus olevat
teost füüsilise isiku tellimusel:
1) eriseadmete kaudu kohapeal
kättesaadavaks teha;
2)
individuaalseks
kohapeal
kasutamiseks laenutada.

(5)
Käesolevas
paragrahvis
nimetatud tegevus ei või toimuda
ärilisel eesmärgil.

(5)
Käesolevas
paragrahvis
nimetatud tegevus ei või toimuda
ärilisel eesmärgil.

§ 49. Vaba laenutamine

§ 13.3. Teose ja teose helisalvestise
kojulaenutamine raamatukogust

(1) Raamatukogul on lubatud
laenutada oma kogusse kuuluvaid
õiguste objekte tingimusel, et see ei
toimu ärilisel eesmärgil.

(1) Raamatukogul on õigus autori,
esitaja
ja
fonogrammitootja
nõusolekuta koju laenutada teost ja
teose helisalvestist, kuid nimetatud
isikutel
on
õigus
saada
kojulaenutamise eest tasu./…/

(2) Helisalvestise kojulaenutamine
on lubatud juhul, kui helisalvestise
Eestis levitamise algusest on
möödunud neli kuud. Õiguste
omaja nõusolekul võib nimetatud
tähtaega lühendada.

§ 13.3. (2) Teose helisalvestise
kojulaenutamine on lubatud juhul,
kui helisalvestise Eestis levitamise
algusest on möödunud neli kuud.
Autoriõigusega kaasnevate õiguste
omaja nõusolekul, mis on kirjalikus

EL DIREKTIIV

2006/115/EÜ Artikkel 6
Erand
üldsusele
laenutamise
ainuõigusest
1. Liikmesriigid võivad näha ette
erandid
artikli
1
sätestatud
üldsusele laenutamise ainuõigusest,
tingimusel et vähemalt autorid
saavad sellise laenutamise eest tasu.
Liikmesriikidele jääb vabadus
määratleda kõnealune tasu võttes
arvesse
nende
kultuuri
edendamisega seotud eesmärke.
2. Kui liikmesriigid ei kohalda
artikli 1 sätestatud üldsusele
laenutamise
ainuõigust
fonogrammide,
filmide
ja
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Küsimus on, kas sätestada, et
„raamatukogul on lubatud“ või
„raamatukogul on õigus“.
Eelnõu § 15 (levitusõigus) kasutab
rentimise ja laenutamise kontekstis
terminit „varalise või ärilise kasu
saamise eesmärgil“. Siin on ärilisel
eesmärgil.
Oluline
on
terminoloogiline ühtlustamine.
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või
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas
vormis,
võib
nimetatud tähtaega lühendada.

arvutiprogrammide suhtes, näevad
nad ette tasu vähemalt autoritele.
3. Liikmesriigid võivad vabastada
teatavad
asutuste
kategooriad
lõigetes 1 ja 2 osutatud tasu
maksmisest.

(3) Filmi kojulaenutamine on
lubatud vaid juhul, kui õiguste
omaja on andnud selleks loa.

§ 13.3. (1) Audiovisuaalse teose
kojulaenutamine on lubatud vaid
juhul, kui filmi esmasalvestuse
tootja on andnud selleks loa.

(4) Filmi- või helikunsti õppesuunal
tegutsevat õppeasutust teenindaval
raamatukogul on õigus filmi ning
helisalvestist õppe- ja teaduslikul
eesmärgil koju laenutada õiguste
omajate nõusolekuta ning käesoleva
paragrahvi lõikes 2 nimetatud
ajalise piiranguta.

§ 13.3. (3) Audiovisuaalse või
helikunsti õppesuunal tegutsevat
õppeasutust
teenindaval
raamatukogul
on
õigus
audiovisuaalset teost ning teose
helisalvestist õppe- ja teaduslikul
eesmärgil koju laenutada kõigi
kaasnevate
õiguste
omajate
nõusolekuta
ning
käesoleva
paragrahvi 2. lõikes nimetatud
ajalise piiranguta.

§ 50. Üldsusele avatud kohas
asuva teose
kujutise
vaba
kasutamine

§ 20.1. Üldsusele külastamiseks
avatud kohtades asuvate teoste
kujutiste vaba kasutamine

Füüsilisel isikul on lubatud
üldsusele avatud kohas alaliselt
asuva arhitektuuriteose, kujutava
kunsti teose, tarbekunstiteose ja
fotograafiateose
kopeerimine
ükskõik millisel viisil peale
mehaanilise kontaktkopeerimise ja
selle teose kujutise üldsusele
suunamine, välja arvatud juhul, kui
selline teos moodustab kujutise
põhimotiivi ja seda kavatsetakse
kasutada otsesel ärilisel eesmärgil.

Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta on lubatud üldsusele
külastamiseks avatud kohtades
alaliselt asuva arhitektuuriteose,
kujutava
kunsti
teose,
tarbekunstiteose ja fotograafiateose
reprodutseerimine ükskõik millisel
viisil
peale
mehaanilise
kontaktkopeerimise ja selle teose
kujutise üldsusele suunamine, välja
arvatud juhul, kui selline teos
moodustab kujutise põhimotiivi ja
seda kavatsetakse kasutada otsesel
ärilisel eesmärgil.
§ 20.2. Üldsusele külastamiseks
avatud
kohas
asuva

§ 51. Üldsusele avatud kohas
asuva arhitektuuriteose kujutise

RAHVUSVAHELINE LEPING
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Ei ole selge, kas Eesti on
vabastanud mõne asutuse tasu
maksmisest.

2001/29/EÜ Art 5(3) Liikmesriigid
võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud
õiguste puhul näha ette erandeid või
piiranguid järgmistel juhtudel:
h) teoste, näiteks arhitektuuri- või
skulptuuriteoste kasutamine, mis on
valmistatud alaliseks paigutamiseks
avalikesse kohtadesse;
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vaba
kasutamine
kinnisvarakuulutuses

arhitektuuriteose kujutise vaba
kasutamine kinnisvarakuulutuses

Füüsilisel isikul on lubatud
arhitektuuriteose
kujutist
kinnisvarakuulutuses motiveeritud
mahus kopeerida ja üldsusele
suunata.

Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta, kuid kasutatud teose
autori nime äranäitamisega on
lubatud arhitektuuriteose kujutist
motiveeritud mahus reprodutseerida
ja
üldsusele
suunata
kinnisvarakuulutuses.

§ 52. Vaba avalik esitamine

§ 22. Teose vaba avalik esitamine

Õiguste objekti avalik esitamine on
lubatud
õppeasutuses
vahetus
õppeprotsessis
nende
asutuste
õpetava personali ja õpilaste poolt
ning tingimusel, et kuulajaskonna
või vaatajaskonna moodustavad
õpetav personal ja õpilased või
teised
isikud
(lapsevanemad,
eestkostjad, hooldajad jne), kes on
otseselt seotud õppeasutusega, kus
õiguste objekti avalikult esitatakse.

Autori nõusolekuta ja autoritasu
maksmiseta, kuid kasutatud teose
autori nime või nimetuse, kui see on
teosel
näidatud,
kohustusliku
äranäitamisega on lubatud teose
avalik esitamine õppeasutustes
vahetus
õppeprotsessis
nende
asutuste õpetava personali ja
õpilaste poolt ning tingimusel, et
kuulajaskonna või vaatajaskonna
moodustavad õpetav personal ja
õpilased
või
teised
isikud
(lapsevanemad,
eestkostjad,
hooldajad jne), kes on otseselt
seotud õppeasutusega, kus teost
avalikult esitatakse.

§ 53. Teose ajutine salvestamine
televisiooni- ja raadioteenuse
osutaja poolt

§ 23. Teose ajutise salvestise
kasutamine raadio ja televisiooni
poolt

(1) Televisiooni- või raadioteenuse
osutajal on lubatud teha ajutine
koopia teosest, mida televisioonivõi raadioteenuse osutajal on õigus
edastada, tingimusel, et selline
koopia tehakse televisiooni- või
raadioteenuse osutaja oma tehniliste

(1) Autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu maksmiseta on raadiol ja
televisioonil lubatud teha ajutine
salvestis teosest, millele tal on
eetrisseandmise õigus, tingimusel,
et selline salvestis tehakse raadio ja
televisiooni
oma
tehniliste

EL DIREKTIIV
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2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid
võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha
ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
d) teoste ajutised salvestised, mille
on teinud
ringhäälinguorganisatsioonid oma
vahenditega ning oma saadete
tarbeks; erandlikku dokumentaalset
laadi arvesse võttes võib lubada

BK Art 11 bis (3) Kui ei ole lepitud
kokku vastupidises, ei tähenda luba,
mis on antud vastavalt käesoleva
artikli 1. lõikele, luba salvestada
ülekantud teost helisid ja kujundeid
salvestavate vahenditega. Liitu
kuuluvate riikide seadusandlus
määrab aga kindlaks eeskirjad
ajutiste salvestiste kohta, mida
teevad
raadioja
televisiooniorganisatsioonid
oma

BK Art 11bis (3) esimene lause
tuleneb ainuõiguste olemusest niigi
(varaliste õiguste sätted)
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poolt
saates

(2)
Käesolevas
paragrahvis
ettenähtud ajutine koopia ei kuulu
hävitamisele juhul, kui sellel on
suur
kultuurilooline
väärtus.
Nimetatud juhul kuulub koopia
säilitamisele
televisioonivõi
raadoteenuse osutaja arhiivis kui
eranditult dokumentaalset iseloomu
omav õiguste objekt ilma selleks
õiguste
omajalt
nõusolekut
küsimata. Arhiivis säilitamisele
kuuluvate teoste kohta teeb otsuse
televisiooni- või raadioteenuse
osutaja, vaidluse korral aga
riigiarhivaar.

vahenditega
ja
kasutamiseks.

enda
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poolt

(3)
Käesolevas
paragrahvis
ettenähtud ajutine salvestis ei kuulu
hävitamisele juhul, kui sellel on
suur
kultuurilooline
väärtus.
Nimetatud juhul kuulub salvestis
säilitamisele raadio ja televisiooni
arhiivis
kui
eranditult
dokumentaalset iseloomu omav teos
ilma selleks autorilt nõusolekut
küsimata. Arhiivis säilitamisele
kuuluvate teoste kohta teeb otsuse
televisioonija
raadioteenuse
osutaja, vaidluse korral aga
riigiarhivaar.

nimetatud salvestisi säilitada
ametlikes arhiivides;
2006/115/EÜ Artikkel 10 Õiguste
piirangud
1. Liikmesriigid võivad näha ette
käesolevas
peatükis
osutatud
õiguste
piirangud
seoses
järgnevaga:
c)
ajutine
salvestamine
ringhäälinguorganisatsioonis tema
oma
vahenditega
ja
oma
ringhäälingusaadete jaoks;
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tehniliste vahenditega ja vaid enda
poolt kasutamiseks. Liitu kuuluvate
riikide seadusandlus võib lubada
selliste
salvestiste
säilitamist
ametlikes
arhiivides
nende
eranditult dokumentaalset iseloomu
omaval alusel.

AutÕS § 75. Autoriõigusega
kaasnevate õiguste piiramine
(1)
Teose
esitaja,
fonogrammitootja, televisiooni- ja
raadioteenuse
osutaja,
filmi
esmasalvestuse tootja, samuti isiku,
kes pärast autoriõiguse kehtivuse
tähtaja
lõppemist
esimesena
õiguspäraselt avaldab või suunab
üldsusele varem avaldamata teose,
ja isiku,
kes annab
välja
autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku
väljaande,
loata
ning
tasu
maksmiseta on lubatud teose
esituse, fonogrammi, raadio- või
telesaate ning nende salvestiste ja
filmi
kasutamine,
sealhulgas
reprodutseerimise teel:
5) televisiooni- ja raadioteenuse
osutaja poolt ajutise salvestise
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tegemiseks
ja
selle
reprodutseerimiseks oma tehniliste
vahenditega ja oma saadete tarbeks
esitusest, saatest või fonogrammist,
mille edastamiseks ta on eelnevalt
saanud õiguste omajalt loa või mille
edastamine või taasedastamine tema
poolt on seaduspärane muul alusel.
Selline
salvestis
ja
selle
reproduktsioon (koopiad) tuleb
hävitada 30 päeva möödumisel
nende tegemisest, välja arvatud üks
koopia, mida võib säilitada
arhiivieksemplarina
käesoleva
seaduse § 23 3. lõikes toodud
tingimustel;

§ 54. Arvutiprogrammi
kasutamine

vaba

(1) Kui lepinguga ei ole ette nähtud
teisiti,
on
arvutiprogrammi
õiguspärasel kasutajal õigus ilma
programmi autori nõusolekuta ja
täiendava autoritasu maksmiseta
programmi kopeerida, tõlkida,
kohandada (adaptsioon) ning muul
viisil ümber töötada ja saadud

§ 24. Arvutiprogrammi
kasutamine

vaba

2009/24/EÜ Artikkel 5 Erandid
piiratud toimingutest

(1) Kui lepinguga ei ole ette nähtud
teisiti,
on
arvutiprogrammi
õiguspärasel kasutajal õigus ilma
programmi autori nõusolekuta ja
täiendava autoritasu maksmiseta
programmi reprodutseerida, tõlkida,
kohandada (adaptsioon) ning muul
viisil ümber töötada ja saadud

1. Konkreetsete lepingutingimuste
puudumisel ei ole artikli 4 lõike 1
punktides a ja b8 osutatud
toiminguteks vaja õiguste omaniku
luba, kui sellised toimingud on
vajalikud
selleks,
et
arvutiprogrammi
õiguspäraselt
omandanud
isik saaks
seda

8

2009/24/EÜ Artikkel 4 Piiratud toimingud
Arvestades artiklite 5 ja 6 sätteid, hõlmavad õiguste omaniku ainuõigused artikli 2 tähenduses õigust teostada või keelata järgmisi toiminguid:
a) arvutiprogrammi osaline või täielik ajutine või alaline reprodutseerimine mis tahes vahendite abil ja mis tahes vormis. Kui selline reprodutseerimine on vajalik arvutiprogrammi
laadimiseks, kuvamiseks, käivitamiseks, edastamiseks või salvestamiseks, on nendeks toiminguteks vaja õiguste omaniku luba;
b) arvutiprogrammide tõlkimine, kohandamine, korrastamine või muul moel muutmine ja nende toimingute tulemuste reprodutseerimine, ilma et see piiraks programmi muutva isiku õigusi;
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tulemusi kopeerida tingimusel, et
see on vajalik:
1)
programmi
kasutamiseks
seadmel või seadmetel, ulatuses ja
eesmärkidel, milleks programm
omandati;
2) programmis esinevate vigade
parandamiseks.

tulemusi
reprodutseerida
tingimusel, et see on vajalik:
1)
programmi
kasutamiseks
seadmel või seadmetel, ulatuses ja
eesmärkidel, milleks programm
omandati;
2) programmis esinevate vigade
parandamiseks.

vastavalt selle otstarbele kasutada,
kaasa
arvatud
selle
vigade
parandamiseks.

(2) Arvutiprogrammi õiguspärasel
kasutajal on ilma programmi autori
või tema õigusjärglase nõusolekuta
ja täiendava autoritasu maksmiseta
õigus teha programmist varukoopia
tingimusel, et see on vajalik
arvutiprogrammi kasutamiseks või
kadunud,
hävinud
või
kasutamiskõlbmatuks
muutunud
programmi taastamiseks.

(2) Arvutiprogrammi õiguspärasel
kasutajal on ilma programmi autori
või tema õigusjärglase nõusolekuta
ja täiendava autoritasu maksmiseta
õigus teha programmist varukoopia
tingimusel, et see on vajalik
arvutiprogrammi kasutamiseks või
kadunud,
hävinud
või
kasutamiskõlbmatuks
muutunud
programmi taastamiseks.

2. Arvutiprogrammi kasutamise
õigust omavat isikut ei tohi
lepinguga takistada tagavarakoopiat
tegemast, kui see on vajalik
kõnealuse programmi kasutamiseks.

(3) Arvutiprogrammi õiguspärasel
kasutajal on õigus ilma programmi
autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu maksmiseta jälgida,
uurida või / JA katsetada
arvutiprogrammi
toimimist
eesmärgil
selgitada
välja
programmelemendi aluseks olnud
ideed ja põhimõtted juhul, kui ta
teeb seda programmi laadimise,
esitamise, käitamise, ülekandmise
või talletamise käigus, mille
tegemiseks ta on õigustatud.

(3) Arvutiprogrammi õiguspärasel
kasutajal on õigus ilma programmi
autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu maksmiseta

3. Isikul, kellel on õigus kasutada
arvutiprogrammi koopiat, on õigus
ilma õiguste omaniku loata jälgida,
uurida ja katsetada programmi
funktsioneerimist, et teha kindlaks
programmi elementide aluseks
olevad ideed ja põhimõtted, kui ta
teeb seda selliste programmi
laadimise, kuvamise, käivitamise,
edastamise
või
salvestamise
toimingute käigus, mille teostamise
õigus tal on.

jälgida, uurida või katsetada
arvutiprogrammi
toimimist
eesmärgil
selgitada
välja
programmelemendi aluseks olnud
ideed ja põhimõtted juhul, kui ta
teeb seda programmi laadimise,
esitamise, käitamise, ülekandmise
või talletamise käigus, mille
tegemiseks ta on õigustatud.

(5) Lepingu tingimus, mis piirab
käesoleva paragrahvi 2. või 3.
lõikes nimetatud õiguste teostamist,
on tühine.

Peaks olema: 2009/24/EÜ Artikkel
8
Muude
sätete
edasine
kohaldamine
Käesoleva direktiivi sätted ei piira
muude õigusaktide sätete, näiteks
patendiõigust,
kaubamärke,
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Sarnaselt direktiivile peaks siin
„VÕI“ asemel „JA“ olemaSiin tuleks lähtuda pigem direktiivi
sõnastusest.
Vajalik
ka
terminoloogiline
ühtsus
(arvutiprogramm vs
programm;
programmi element vs. programmi
elemendid). Direktiivi ülevõtmine
ei ole terminoloogiliselt kõige
parem.
Siit on ära jäänud lepinguvabaduse
piirang.
See
tuleneb
arvutiprogrammi direktiivist (art.
8).
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kõlvatut konkurentsi, ametisaladusi,
pooljuhttoodete
kaitset
ja
lepinguõigust käsitlevate sätete
kohaldamist.
Kõik lepingutingimused, mis on
vastuolus artikliga 6 või artikli 5
lõigetes 2 ja 3 sätestatud eranditega,
on õigustühised.
§ 55. Arvutiprogrammi
pöördprojekteerimine
(dekompileerimine)

vaba

§ 25. Arvutiprogrammi
pöördprojekteerimine
(dekompileerimine)

vaba

2009/24/EÜ
Artikkel
Dekompileerimine

6

(1) Arvutiprogrammi õiguspärasel
kasutajal on õigus ilma programmi
autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu maksmiseta kopeerida
programmi ning seda tõlkida juhul,
kui
see
on
hädavajalik
informatsiooni saamiseks algsest
programmist sõltumatult loodud
programmi ühilduvuse tagamiseks
teiste programmidega, kui on
täidetud järgmised tingimused:

(1) Arvutiprogrammi õiguspärasel
kasutajal on õigus ilma programmi
autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu
maksmiseta
reprodutseerida programmi ning
seda tõlkida juhul, kui see on
hädavajalik
informatsiooni
saamiseks algsest programmist
sõltumatult loodud programmi
ühilduvuse
tagamiseks
teiste
programmidega, kui on täidetud
järgmised tingimused:

Õiguste omaniku luba ei nõuta, kui
koodi reprodutseerimine ja selle
vormi tõlkimine artikli 4 lõike 1
punktide a ja b tähenduses on
vältimatu, et saada teavet, mis on
vajalik
sõltumatult
loodud
programmi ja teiste programmide
koostalitlusvõime
saavutamiseks
eeldusel, et täidetud on järgmised
tingimused:

1)
seda
teeb
programmi
õiguspärane kasutaja või tema
ülesandel mõni teine vastavat luba
omav isik;

1)
seda
teeb
programmi
õiguspärane kasutaja või tema
ülesandel mõni teine vastavat luba
omav isik;

a)
neid
toiminguid
teostab
litsentsisaaja või mõni muu isik,
kellel on õigus kasutada programmi
koopiat, või seda teeb nende nimel
vastavat luba omav isik;

2) programmide ühilduvust tagav
informatsioon
ei
ole
olnud
käesoleva lõike punktis 1 nimetatud
isikutele eelnevalt kättesaadav;

2) programmide ühilduvust tagav
informatsioon
ei
ole
olnud
käesoleva lõike punktis 1 nimetatud
isikutele eelnevalt kättesaadav;

b) koostalitlusvõime saavutamiseks
vajalik teave ei olnud punktis a
nimetatud isikutele varem vabalt
kättesaadav ja

3) selline tegevus piirdub algse
programmi osadega, mis on
vajalikud ühilduvuse tagamiseks.

3) selline tegevus piirdub algse
programmi osadega, mis on
vajalikud ühilduvuse tagamiseks.

c) selliste toimingute puhul
piirdutakse
selliste
algupärase
programmi osadega, mis on

Terminid „arvutiprogramm“
„programm“ on läbisegi.

ja
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koostalitlusvõime
vajalikud.

(2) Informatsiooni, mis on saadud
käesoleva paragrahvi 1. lõikes
ettenähtud tegevusega, ei tohi:
1) kasutada muuks otstarbeks kui
sõltumatult loodud programmi
ühilduvuse tagamiseks;

Lõike 1 sätete kohaldamisel saadud
teavet ei või nimetatud sätete
kohaselt:
a) kasutada muul otstarbel kui
sõltumatult
loodud
arvutiprogrammi koostalitlusvõime
saavutamiseks;

2) üle anda kolmandatele isikutele,
välja arvatud juhul, kui see on
vajalik
sõltumatult
loodud
programmi ühilduvuse tagamiseks;

2) üle anda kolmandatele isikutele,
välja arvatud juhul, kui see on
vajalik
sõltumatult
loodud
programmi ühilduvuse tagamiseks;

b) anda teistele, kui see ei ole
vajalik
sõltumatult
loodud
arvutiprogrammi koostalitlusvõime
saavutamiseks, ega

3) kasutada oma olemuselt sarnase
programmi
arendamiseks,
tootmiseks, realiseerimiseks või
muude algse programmi autori
autoriõigust
rikkuvate
tegude
sooritamiseks.

3) kasutada oma olemuselt sarnase
programmi
arendamiseks,
tootmiseks, realiseerimiseks või
muude algse programmi autori
autoriõigust
rikkuvate
tegude
sooritamiseks.

c)
kasutada
oma
väljundilt
märkimisväärselt
sarnase
arvutiprogrammi väljatöötamiseks,
tootmiseks või turustamiseks ega
muudeks autoriõigusi rikkuvateks
toiminguteks.

(3) Lepingu tingimus, mis piirab
käesolevas paragrahvis nimetatud
õiguste teostamist, on tühine.

Peaks olema: 2009/24/EÜ Artikkel
8
Muude
sätete
edasine
kohaldamine
Käesoleva direktiivi sätted ei piira
muude õigusaktide sätete, näiteks
patendiõigust,
kaubamärke,
kõlvatut konkurentsi, ametisaladusi,
pooljuhttoodete
kaitset
ja
lepinguõigust käsitlevate sätete
kohaldamist.
Kõik lepingutingimused, mis on
vastuolus artikliga 6 või artikli 5
lõigetes 2 ja 3 sätestatud eranditega,
on õigustühised.

§ 251. Andmebaasi vaba kasutamine

96/9/EÜ Artikkel 6 Erandid piiratud
toimingutest

vaba

KOMMENTAAR

saavutamiseks

(2) Informatsiooni, mis on saadud
käesoleva paragrahvi lõikes 1
ettenähtud tegevusega, ei tohi:
1) kasutada muuks otstarbeks kui
sõltumatult loodud programmi
ühilduvuse tagamiseks;

§
56.
Andmebaasi
kasutamine

RAHVUSVAHELINE LEPING

Siit on ära jäänud lepinguvabaduse
piirang.
See
tuleneb
arvutiprogrammi direktiivist (art.
8).
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Andmebaasi või selle koopia
õiguspärasel kasutajal on õigus ilma
autori nõusolekuta ja täiendavat
autoritasu maksmata teostada kõiki
tegusid,
mis
on
vajalikud
juurdepääsuks andmebaasi sisule ja
selle
sisu
tavapäraseks
kasutamiseks. Kui nimetatud isik on
õigustatud kasutama andmebaasi
ainult
osaliselt,
kohaldatakse
käesolevas paragrahvis sätestatut
ainult andmebaasi või selle koopia
vastava osa suhtes.

Andmebaasi või selle koopia
õiguspärasel kasutajal on õigus ilma
autori nõusolekuta ja täiendavat
autoritasu maksmata teostada kõiki
tegusid,
mis
on
vajalikud
juurdepääsuks andmebaasi sisule ja
selle
sisu
tavapäraseks
kasutamiseks. Kui nimetatud isik on
õigustatud kasutama andmebaasi
ainult
osaliselt,
kohaldatakse
käesolevas paragrahvis sätestatut
ainult andmebaasi või selle koopia
vastava osa suhtes. Lepingu
tingimus, mis piirab nimetatud
õiguse teostamist, on tühine.

1. Andmebaasi või selle koopia
õiguspärase
kasutaja
poolt
niisuguse artiklis 5 loetletud
toimingu sooritamine, mis on
vajalik juurdepääsuks andmebaasi
sisule või sisu tavapäraseks
kasutamiseks õiguspärase kasutaja
poolt, ei nõua andmebaasi autori
luba. Kui õiguspärane kasutaja on
õigustatud
kasutama
ainult
andmebaasi
üht
osa,
siis
kohaldatakse käesolevat sätet vaid
nimetatud osa suhtes.

Lepingu tingimus, mis piirab
nimetatud õiguse teostamist, on
tühine.

96/9/EÜ Artikkel 15 Teatud sätete
kohustuslik iseloom
Artikli 6 lõikega 1 ja artikliga 8
vastuolus olevad lepingutingimused
on kehtetud.

§ 57. Andmebaasitootja õiguste
piiramine

§ 75.6. Andmebaasi tegija õiguse
piiramine

Mis tahes viisil õiguspäraselt
avalikustatud
andmebaasi
õiguspärane kasutaja võib ilma
andmebaasitootja nõusolekuta ja
tasu maksmiseta teha väljavõtteid
andmebaasi sisu olulisest osast või
seda taaskasutada juhul, kui:
1) mitte-elektroonilise andmebaasi
sisust tehakse väljavõte isiklikeks
vajadusteks;
2) koos andmebaasi avaldamisallika
kohustusliku
äranäitamisega
tehakse andmebaasist väljavõte

Üldsusele
mis
tahes
viisil
õiguspäraselt
avalikustatud
andmebaasi õiguspärane kasutaja
võib ilma andmebaasi tegija
nõusolekuta ja tasu maksmiseta
teha väljavõtteid andmebaasi sisu
olulisest osast või seda taaskasutada
juhul, kui:
1) mitte-elektroonilise andmebaasi
sisust tehakse väljavõte isiklikeks
vajadusteks;
2) koos andmebaasi avaldamisallika
kohustusliku
äranäitamisega

96/9/EÜ Artikkel 9 Erandid sui
generis õigusest
Liikmesriigid võivad sätestada, et
üldsusele
mis
tahes
viisil
kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärased kasutajad võivad ilma
andmebaasi tegija nõusolekuta teha
väljavõtteid
andmebaasi
sisu
olulisest osast või neid taaskasutada
juhul, kui:
b) koos allika
kohustusliku
äranäitamisega
tehakse
andmebaasist väljavõte illustreeriva
materjalina õppe- või teadusliku
uurimistöö eesmärkidel, nende
eesmärkidega motiveeritud mahus

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Praeguse seisus oli lepinguvabaduse
piirang puudu. Tuleb läbi mõelda,
kuidas sätestada tüüptingimustega
vabakasutusest mööda minemine ja
absoluutsed
lepinguvabaduse
piirangud nagu praegu direktiivist
tulenevalt.

Äkki saaks selle koondada kokku §ga 45. Eristamise mõte oleks, kui §
57 on lex specialis.
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illustreeriva materjalina õppe- või
teadusliku uurimistöö eesmärkidel,
nende eesmärkidega motiveeritud
mahus ja tingimusel, et selline
kasutamine
ei
taotle
ärilisi
eesmärke;
3)
väljavõtte
tegemine
või
taaskasutamine toimub avaliku
julgeoleku, haldustegevuse või
õigusemõistmise käigus ulatuses,
mis vastab ühiskondliku julgeoleku
kaitse,
haldusfunktsioonide
teostamise ja õigusemõistmise
eesmärkidele.

tehakse andmebaasist väljavõte
illustreeriva materjalina õppe- või
teadusliku uurimistöö eesmärkidel,
nende eesmärkidega motiveeritud
mahus ja tingimusel, et selline
kasutamine
ei
taotle
ärilisi
eesmärke;
3)
väljavõtte
tegemine
või
taaskasutamine toimub avaliku
julgeoleku, haldustegevuse või
õigusemõistmise käigus ulatuses,
mis vastab ühiskondliku julgeoleku
kaitse,
haldusfunktsioonide
teostamise ja õigusemõistmise
eesmärkidele.

ja tingimusel, et selline kasutamine
ei taotle ärilisi eesmärke;
c)
väljavõtte
tegemine
või
taaskasutamine toimub avaliku
julgeoleku, haldustegevuse või
õigusemõistmise huvides.

§ 58. Hüvitise eesmärk

§ 13.3. (1) (1) Raamatukogul on
õigus
autori,
esitaja
ja
fonogrammitootja nõusolekuta koju
laenutada
teost
ja
teose
helisalvestist,
kuid
nimetatud
isikutel
on
õigus
saada
kojulaenutamise eest tasu.
§ 26 (1) Autori nõusolekuta on
lubatud
reprodutseerida
audiovisuaalset teost või teose
helisalvestist
kasutaja
enda
isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks
uurimistööks, õppetööks jms).
Autoril, aga samuti teose esitajal ja
fonogrammitootjal on õigus saada
õiglast tasu teose või fonogrammi
sellise kasutamise eest (§ 27).
§ 27.1. (1) Autoril ja kirjastajal on
õigus saada õiglast tasu teose
reprograafilise
reprodutseerimise
eest käesoleva seaduse § 18 1.
lõikes ja § 19 punktis 3 nimetatud
juhtudel.

Õiguste omajal on käesolevas jaos
sätestatud juhtudel ja tingimustel
õigus saada kompensatsioonilist
tasu oma varaliste õiguste piiramise
eest
õiguste
objekti
vaba
kasutamise puhul.

§ 59. Hüvitis filmi ja teose

§ 26. Audiovisuaalse teose ja teose

2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid

RAHVUSVAHELINE LEPING

Fonogrammitootjat

KOMMENTAAR

fonogrammi
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eest

helisalvestise kasutamine isiklikeks
vajadusteks

(1) Autoril, esitajal ja helisalvestise
tootjal on õigus saada hüvitist filmi
või teose helisalvestise isiklikeks
vajadusteks kopeerimise eest, mis
toimub
käesoleva
seaduse
paragrahvi 43 alusel.

(1) Autori nõusolekuta on lubatud
reprodutseerida
audiovisuaalset
teost või teose helisalvestist
kasutaja enda isiklikeks vajadusteks
(teaduslikuks
uurimistööks,
õppetööks jms). Autoril, aga samuti
teose esitajal ja fonogrammitootjal
on õigus saada õiglast tasu teose või
fonogrammi sellise kasutamise eest
(§ 27).

(2) Käesoleva paragrahvi lõige 1 ei
laiene juriidilistele isikutele.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõige ei
laiene juriidilistele isikutele.

võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha
ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
b)
mis
tahes
kandjal
reproduktsioonid, mille füüsiline
isik on teinud isiklikuks tarbeks
ning mille kasutuseesmärk ei ole
otseselt ega kaudselt kaubanduslik,
tingimusel, et õiguste valdajad
saavad õiglase hüvitise, mille puhul
võetakse arvesse, kas asjaomase
teose või objekti puhul on või ei ole
kasutatud artiklis 6 osutatud
tehnilisi meetmeid;

(3)
Käesolevas
paragrahvis
nimetatud
hüvitist
maksavad
salvestusseadmete
ja
salvestuskandjate tootja, importija,
müüja,
isik,
kes
toob
salvestusseadmeid ja -kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt EÜ Nõukogu
määruse 2913/92/EMÜ ühenduse
tolliseadustiku kehtestamine (EÜT
L 302, 19.10.1992, lk 1–50) mõistes
Eestisse.

§ 27. Tasu audiovisuaalse teose ja
teose helisalvestise kasutamise eest
isiklikeks vajadusteks

loata paljundamise vastu kaitsev
konventsioon
Artikkel 6
Osalisriik,
kes
tagab
kaitse
autoriõiguse või muu eriõiguse või
kriminaalõigusmeetmete
kaudu,
võib oma siseriiklikus õiguses
fonogrammitootja kaitse suhtes
sätestada samasugused piirangud,
nagu on lubatud kirjandus- ja
kunstiteoste
autorite
puhul.
Sundlitsentse võib lubada ainult
juhul, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:
a)
reprodutseerimine
toimub
eranditult õppe- ja teaduslikul
eesmärgil;
b)
litsents
kehtib
reprodutseerimiseks üksnes selle
osalisriigi
territooriumil,
kelle
pädev asutus on litsentsi andnud,
ega kehti koopiate eksportimise
korral;
c) litsentsi alusel tehtud koopiate
eest makstakse õiglast tasu, mille
suuruse on kindlaks määranud
kõnealune asutus, võttes muu
hulgas arvesse tehtavate koopiate
arvu.

(4) Müüja maksab hüvitist juhul,
kui tootja, importija või isik, kes
toob salvestusseadmeid ja -kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt Eestisse, ei ole
hüvitist maksnud.

(2) Müüja maksab tasu juhul, kui
tootja, importija või isik, kes toob
salvestusseadmeid ja -kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt Eestisse, ei ole
tasu maksnud.

helisalvestise kopeerimise
isiklikeks vajadusteks

(1) Käesoleva seaduse §-s 26
nimetatud
tasu
maksavad
salvestusseadmete
ja
salvestuskandjate tootja, importija,
müüja,
isik,
kes
toob
salvestusseadmeid ja -kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt EÜ Nõukogu
määruse 2913/92/EMÜ ühenduse
tolliseadustiku kehtestamine (EÜT
L 302, 19.10.1992, lk 1–50) mõistes
Eestisse.

KOMMENTAAR
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(5) Müüjal on õigus hüvitis tagasi
nõuda tootjalt, importijalt ja isikult,
kes toob salvestusseadmeid ja kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt Eestisse.

(3) Müüjal on õigus tasu tagasi
nõuda tootjalt, importijalt ja isikult,
kes toob salvestusseadmeid ja kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt Eestisse.

(6) Füüsilised isikud maksavad
hüvitist
juhul,
kui
salvestusseadmete ja -kandjate
import või Euroopa Ühenduse
tolliterritooriumilt Eestisse toomine
toimub kaubanduslikul eesmärgil.

(4) Füüsilised isikud maksavad tasu
juhul, kui salvestusseadmete ja kandjate import või Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt
Eestisse
toomine
toimub
kaubanduslikul eesmärgil.

(7) Hüvitis makstakse tagasi
salvestusseadmetelt ja -kandjatelt:
1) mis tehniliste omaduste tõttu ei
võimalda audiovisuaalseid teoseid
ja teoste helisalvestisi kopeerida
üksikute koopiatena;
2) mis on eksporditud või Eestist
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumile viidud;
3) mida kasutatakse ettevõtja
põhikirjalise tegevuse raames;
4) mida kasutatakse tegevusel, mille
puhul
salvestaja
põhitegevuse
tulemus eeldab vaheetapina audiovõi videosalvestise valmistamist;
5)
mis
on
mõeldud
salvestustegevuseks haridus- ja
teadusasutuste poolt õppe- ja
teaduslikel eesmärkidel;
6) mida kasutatakse salvestiste
tegemiseks puuetega inimestele.

(5)
Tasu
makstakse
tagasi
salvestusseadmetelt ja -kandjatelt:
1) mis tehniliste omaduste tõttu ei
võimalda audiovisuaalseid teoseid
ja
teoste
helisalvestisi
reprodutseerida
üksikute
koopiatena;
2) mis on eksporditud või Eestist
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumile viidud;
3) mida kasutatakse ettevõtja
põhikirjalise tegevuse raames;
4) mida kasutatakse tegevusel, mille
puhul
salvestaja
põhitegevuse
tulemus eeldab vaheetapina audiovõi videosalvestise valmistamist;
5)
mis
on
mõeldud
salvestustegevuseks haridus- ja
teadusasutuste poolt õppe- ja
teaduslikel eesmärkidel;
6) mida kasutatakse salvestiste
tegemiseks puuetega inimestele.

(8)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioon tagastab hüvitise
käesoleva paragrahvi lõikes 7
nimetatud isikutele kuue kuu
jooksul, alates vastava kirjaliku

(6)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioon
tagastab
tasu
käesoleva paragrahvi 5. lõikes
nimetatud isikutele kuue kuu
jooksul, alates vastava kirjaliku
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taotluse esitamisest.

taotluse esitamisest.

(9) Hüvitise suurus on:
1) salvestusseadmete puhul kolm
protsenti kauba väärtusest;
2) salvestuskandjate puhul kaheksa
protsenti kauba väärtusest.

(7) Tasu suurus on:
1) salvestusseadmete puhul kolm
protsenti kauba väärtusest;
2) salvestuskandjate puhul kaheksa
protsenti kauba väärtusest.

(10) Hüvitis jaotatakse autorite,
esitajate ja helisalvestise tootjate
vahel,
lähtudes
teoste
ja
helisalvestiste kasutamisest.

(8) Tasu jaotatakse autorite, teoste
esitajate ja fonogrammitootjate
vahel,
lähtudes
teoste
ja
fonogrammide kasutamisest.

(11) Hüvitis jagatakse jaotuskava
alusel,
mille
väljatöötamiseks
kinnitab justiitsminister igal aastal
komisjoni, kuhu proportsionaalselt
kuuluvad autoreid, esitajaid ja
helisalvestise tootjaid esindavad
kollektiivse
esindamise
organisatsioonid
ning
üks
Justiitsministeeriumi esindaja.

(9) Tasu jagatakse jaotuskava
alusel,
mille
väljatöötamiseks
kinnitab justiitsminister igal aastal
komisjoni, kuhu proportsionaalselt
kuuluvad autoreid, esitajaid ja
fonogrammitootjaid
esindavad
kollektiivse
esindamise
organisatsioonid
ning
üks
Justiitsministeeriumi esindaja.

(12) Hüvitisest osa võib maksta ka
organisatsioonidele muusika- ja
filmikultuuri arendamiseks ning
koolitus- ja teadusprogrammide
finantseerimiseks või kasutamiseks
muudel analoogsetel eesmärkidel,
kuid mitte üle kümne protsendi
jaotamisele kuuluvast summast.

(10) Tasu võib maksta ka
organisatsioonidele muusika- ja
filmikultuuri arendamiseks ning
koolitus- ja teadusprogrammide
finantseerimiseks või kasutamiseks
muudel analoogsetel eesmärkidel,
kuid mitte üle kümne protsendi
jaotamisele kuuluvast tasust.

(13)
Justiitsminister
kinnitab
hiljemalt
kolm
kuud
pärast
eelarveaasta lõppu jaotuskava, olles
selle eelnevalt kooskõlastanud
autorite, esitajate ja helisalvestise
tootjate esindajatega.

(11)
Justiitsminister
kinnitab
hiljemalt
kolm
kuud
pärast
eelarveaasta lõppu jaotuskava, olles
selle eelnevalt kooskõlastanud
autorite,
esitajate
ja
fonogrammitootjate esindajatega.

(14) Hüvitise kogujaks kinnitab
justiitsminister
kollektiivse

(12) Tasu kogujaks kinnitab
justiitsminister
kollektiivse
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esindamise organisatsiooni, kellel
on õigus kogutud hüvitisest maha
arvata hüvitise kogumise ja
maksmisega seotud kulutused.
Hüvitise
koguja
esitab
Justiitsministeeriumile
hüvitise
kogumise, maksmise ning tehtud
mahaarvestuste kohta kirjalikus
vormis aruande iga aasta 31.
jaanuariks.

esindamise organisatsiooni, kellel
on õigus kogutud tasust maha
arvata
tasu
kogumise
ja
maksmisega seotud kulutused. Tasu
koguja
esitab
Justiitsministeeriumile
tasu
kogumise, maksmise ning tehtud
mahaarvestuste kohta kirjalikus
vormis aruande iga aasta 31.
jaanuariks.

(15) Hüvitise kogujaks määratud
kollektiivse
esindamise
organisatsioonil on õigus saada
tollija
statistikaorganisatsioonidelt, tootjaja impordiorganisatsioonidelt ning
müüjatelt
vajalikke
andmeid.
Esitatud
andmed
on
konfidentsiaalsed ning hüvitise
kogujal on õigus neid kasutada või
avaldada ainult seoses hüvitise
kogumisega.

(13) Tasu kogujaks määratud
kollektiivse
esindamise
organisatsioonil on õigus saada
tollija
statistikaorganisatsioonidelt, tootjaja impordiorganisatsioonidelt ning
müüjatelt
vajalikke
andmeid.
Esitatud
andmed
on
konfidentsiaalsed ning tasu kogujal
on õigus neid kasutada või avaldada
ainult seoses tasu kogumisega.

(16) Vabariigi Valitsus kehtestab
määrusega:
1) filmi ja teose helisalvestise
isiklikeks vajadusteks kasutamise
kompenseerimiseks
hüvitise
maksmise
korra
ning
salvestusseadmete ja -kandjate
loetelu;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 12
nimetatud hüvitise taotlemise korra.

(14) Vabariigi Valitsus kehtestab
määrusega:
1) audiovisuaalse teose ja teose
helisalvestise isiklikeks vajadusteks
kasutamise kompenseerimiseks tasu
maksmise
korra
ning
salvestusseadmete ja -kandjate
loetelu;
2) käesoleva paragrahvi 10. lõikes
nimetatud tasu taotlemise korra.
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Variant 2:
Filmi ja teose helisalvestise
isiklikuks otstarbeks kasutamise
hüvitamisest loobutakse, vastavat
regulatsiooni AutÕS ei sisalda, s.t.
ka
isiklikuks
otstarbeks
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kopeerimine jääb õiguste omaja
ainuõigusena tema kontrolli alla
(iga filmist või muust teosest
isiklikuks
otstarbeks
koopia
tegemisel tuleb selleks luba küsida).
Variant 3:
§ 59 . Hüvitis filmi ja teose
helisalvestise kopeerimise eest
isiklikeks vajadusteks
(1) Autoril, esitajal ja helisalvestise
tootjal on õigus saada hüvitist filmi
või teose helisalvestise isiklikeks
vajadusteks kopeerimise eest, mis
toimub
käesoleva
seaduse
paragrahvi 43 alusel.
(2)
Autorile,
esitajale
ja
helisalvestise tootjale makstava
hüvitise suuruse arvutamise aluseks
võetakse käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud vaba kasutuse
tõttu õiguste omajale tekkinud
kahju.
(3)
Hüvitist
maksab
Justiitsministeerium.
(4) Hüvitis makstakse kollektiivse
esindamise organisatsioonile, kes
teostab käesoleva paragrahvi lõikes
1 nimetatud õiguste omajate õigusi.
(5) Vabariigi Valitsus kehtestab
käesoleva paragrahvi lõikes 1
ettenähtud
hüvitise
jaotamise
määrad ning lõikes 2 nimetatud
kahju
hüvitamise
arvestamise
alused ja korra.
Variant 4:
§ 59 . Hüvitis filmi ja teose
helisalvestise kopeerimise eest
isiklikeks vajadusteks
(1) Autoril, esitajal ja helisalvestise
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tootjal on õigus saada hüvitist filmi
või teose helisalvestise isiklikeks
vajadusteks kopeerimise eest, mis
toimub
käesoleva
seaduse
paragrahvi 43 alusel.
(2)
Autorile,
esitajale
ja
helisalvestise tootjale makstava
hüvitise suuruse arvutamise aluseks
võetakse käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud vaba kasutuse
tõttu õiguste omajale tekkinud
kahju.
(3)
Hüvitist
maksavad
salvestusseadmete
ja
salvestuskandjate tootja, importija,
müüja,
isik,
kes
toob
salvestusseadmeid ja -kandjaid
Euroopa
Ühenduse
tolliterritooriumilt EÜ Nõukogu
määruse 2913/92/EMÜ ühenduse
tolliseadustiku kehtestamine (EÜT
L 302, 19.10.1992, lk 1–50) mõistes
Eestisse.
(4) Tasu suurus on:
1) salvestusseadmete puhul kolm
protsenti kauba väärtusest;
2) salvestuskandjate puhul kaheksa
protsenti kauba väärtusest.
(5) Hüvitis makstakse kollektiivse
esindamise organisatsioonile, kes
teostab käesoleva paragrahvi lõikes
1 nimetatud õiguste omajate õigusi.
(6) Vabariigi Valitsus kehtestab
käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud hüvitise maksmise korra
ning salvestusseadmete ja –kandjate
nimekirja, mille eest tuleb tasu
maksta.
(7) Vabariigi Valitsus kehtestab
käesoleva paragrahvi lõikes 2
nimetatud
kahju
hüvitamise
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teose

§ 27.1. Tasu teose reprograafilise
reprodutseerimise eest

(1) Autoril ja kirjastajal on õigus
saada hüvitist teose fotokopeerimise
eest käesoleva seaduse paragrahvis
43 ja paragrahvi 45 punktis 2
nimetatud juhtudel.

(1) Autoril ja kirjastajal on õigus
saada
õiglast
tasu
teose
reprograafilise
reprodutseerimise
eest käesoleva seaduse § 18 1.
lõikes ja § 19 punktis 3 nimetatud
juhtudel.

2001/29/EÜ Art 5(2) Liikmesriigid
võivad
artiklis
2
sätestatud
reprodutseerimisõiguse puhul näha
ette
erandeid
ja
piiranguid
järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
a) paber- ja muul samalaadsel
kandjal reproduktsioonid, mis on
saadud mis tahes fototehnika või
muu sama toimega meetodi abil, v.a
noodid, tingimusel, et õiguste
valdajad saavad õiglase hüvitise;

arvutamise alused ja korra.
§
60.
Hüvitis
fotokopeerimise eest

(2) Fotokopeerimine käesoleva
seaduse tähenduses on teose
kopeerimise
üks
viis,
mille
tulemuseks on teose täpne koopia
paber- ja muul samalaadsel kandjal,
mis on saadud mis tahes fototehnika
või muu sama toimega meetodi
abil. Teosest suurendatud või
vähendatud
koopia
tegemine
nimetatud viisil loetakse samuti
fotokopeerimiseks
(3) Autorile väljamakstava hüvitise
suuruse
arvutamise
aluseks
võetakse eelarveaastas hüvitise
maksmiseks
eraldatud
riigieelarvelised vahendid ja Eesti
Rahvusraamatukogu
rahvusbibliograafia
andmebaasis
registreeritud teoste nimetuste arv.

(2) Autorile väljamakstava tasu
suuruse
arvutamise
aluseks
võetakse
eelarveaastas
tasude
maksmiseks
eraldatud
riigieelarvelised vahendid ja Eesti
Rahvusraamatukogu
rahvusbibliograafia
andmebaasis
registreeritud teoste nimetuste arv.

(4)
Kirjastajale
väljamakstava
hüvitise suuruse arvutamise aluseks
võetakse eelarveaastas hüvitise
maksmiseks
eraldatud
riigieelarvelised
vahendid
ja
avalduse esitamisele eelneva kümne
kalendriaasta jooksul ilmunud
ISBN- ja ISSN-numbriga teoste
nimetuste arv.

(3) Kirjastajale väljamakstava tasu
suuruse
arvutamise
aluseks
võetakse
eelarveaastas
tasude
maksmiseks
eraldatud
riigieelarvelised
vahendid
ja
avalduse esitamisele eelneva kümne
kalendriaasta jooksul
ilmunud
ISBN- ja ISSN-numbriga teoste
nimetuste arv.
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(5)
Hüvitise
maksab
välja
justiitsministri määratud juriidiline
isik, kes esindab autoreid või
autorite organisatsioone.

(4)
Tasu
maksab
välja
justiitsministri määratud juriidiline
isik, kes esindab autoreid või
autorite organisatsioone.

(6) Hüvitis makstakse kirjalikus või
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas
vormis
avalduse
alusel.

(5) Tasu makstakse kirjalikus või
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas
vormis
avalduse
alusel.

(7) Vabariigi Valitsus kehtestab
käesoleva paragrahvi lõikes 1
ettenähtud
hüvitise
jaotamise
määrad ilukirjanduse ning teadusja õppekirjanduse autorite ja
kirjastajate vahel ning hüvitise
maksmise korra.

(6) Vabariigi Valitsus kehtestab
käesoleva paragrahvi 1. lõikes
ettenähtud tasu jaotamise määrad
ilukirjanduse ning teadus- ja
õppekirjanduse
autorite
ja
kirjastajate
vahel
ning
tasu
maksmise korra.

§ 61. Hüvitis teose, esituse ja
helisalvestise koopia laenutamise
eest raamatukogudest
(1) Autoril, esitajal ja helisalvestise
tootjal on õigus saada hüvitist
õiguste objekti laenutamise eest
käesoleva seaduse paragrahvis 49
toodud tingimustel.

§ 13.3. Teose ja teose helisalvestise
kojulaenutamine raamatukogust

(2)
Autorile,
esitajale
ja
helisalvestise
tootjale
väljamakstava
tasu
suuruse
arvutamise
aluseks
võetakse
eelarveaastas tasude maksmiseks
eraldatud riigieelarvelised vahendid
ja
kalendriaastas
rahvaraamatukogudes
elektrooniliselt
registreeritud
laenutused.

(4)
Autorile,
esitajale
ja
fonogrammitootjale väljamakstava
tasu suuruse arvutamise aluseks
võetakse
eelarveaastas
tasude
maksmiseks
eraldatud
riigieelarvelised
vahendid
ja
kalendriaastas
rahvaraamatukogudes
elektrooniliselt
registreeritud
laenutused.

(1) Raamatukogul on õigus autori,
esitaja
ja
fonogrammitootja
nõusolekuta koju laenutada teost ja
teose helisalvestist, kuid nimetatud
isikutel
on
õigus
saada
kojulaenutamise eest tasu./…/

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

2006/115/EÜ Artikkel 6
Erand
üldsusele
laenutamise
ainuõigusest
1. Liikmesriigid võivad näha ette
erandid
artikli
1
sätestatud
üldsusele laenutamise ainuõigusest,
tingimusel et vähemalt autorid
saavad sellise laenutamise eest tasu.
Liikmesriikidele jääb vabadus
määratleda kõnealune tasu võttes
arvesse
nende
kultuuri
edendamisega seotud eesmärke.
2. Kui liikmesriigid ei kohalda
artikli 1 sätestatud üldsusele
laenutamise
ainuõigust
fonogrammide,
filmide
ja
arvutiprogrammide suhtes, näevad
nad ette tasu vähemalt autoritele.
3. Liikmesriigid võivad vabastada
teatavad
asutuste
kategooriad
lõigetes 1 ja 2 osutatud tasu

105

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

(3) Autorile makstakse tasu
avalduse alusel, mis on kirjalikus
või
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas vormis, välja arvatud
käesoleva paragrahvi lõikes 5
nimetatud juhul.

(5) Autorile makstakse tasu
avalduse alusel, mis on kirjalikus
või
kirjalikku
taasesitamist
võimaldavas vormis, välja arvatud
käesoleva paragrahvi 7. lõikes
nimetatud juhul.

(4) Autorile tasu maksmiseks
kehtestab
Vabariigi
Valitsus
määrusega:
1) avalduses esitatavate andmete
loetelu;
2) tasu jaotamise määrad erinevate
autorite vahel;
3) tasu arvutamise ja väljamaksmise
alused ja korra.

(6)
Autorile
tasu
maksmiseks kehtestab
Vabariigi
Valitsus määrusega:
1) avalduses esitatavate andmete
loetelu;
2) tasu jaotamise määrad erinevate
autorite vahel;
3) tasu arvutamise ja väljamaksmise
alused ja korra.

(5) Filmi ning muusikateose
autorile, muusikateose esitajale ja
helisalvestise tootjale makstakse
tasu teda esindava kollektiivse
esindamise organisatsiooni kaudu.

(7) Audiovisuaalse teose autorile
ning teose helisalvestise autorile,
heliteose
esitajale
ja
fonogrammitootjale makstakse tasu
teda
esindava
kollektiivse
esindamise organisatsiooni kaudu.

(6)
Tasu
väljamaksja
on
kultuuriministri määratud juriidiline
isik.

(8)
Tasu
väljamaksja
on
kultuuriministri määratud juriidiline
isik.

(7) Tasu väljamaksjal on õigus
saada rahvaraamatukogudelt kõiki
tasu
maksmiseks
vajalikke
andmeid.
Sellega
seotud
lisakulutused
kannab
tasu
väljamaksja.

(9) Tasu väljamaksjal on õigus
saada rahvaraamatukogudelt kõiki
tasu
maksmiseks
vajalikke
andmeid.
Sellega
seotud
lisakulutused
kannab
tasu
väljamaksja.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 3
alusel makstava tasu ülempiir on
neljakordne Statistikaameti esitatud
eelmise aasta Eesti keskmine
brutopalk.

(10) Käesoleva paragrahvi 5. lõike
alusel makstava tasu ülempiir on
neljakordne Statistikaameti esitatud
eelmise aasta Eesti keskmine
brutopalk.
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maksmisest.
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Otsene säte kehtivas õiguses tundub
puuduvat.

§ 62. Õigus saada tasu
Täiendavad tasu saamise õigused
võimaldavad õiguste omajal saada
tulu käesolevas jaos nimetatud
kasutusviiside eest, mida ei ole
garanteeritud ainuõigusena ning
mille puhul ei ole tegemist varaliste
õiguste
piiramisest
tuleneva
hüvitisega.
§ 63. Autori õigus saada tasu
algupärase
kunstiteose
edasimüümise eest

§ 15. Tasu algupärase kunstiteose
edasimüümise eest

(1) Algupärase kunstiteose autoril
on õigus saada pärast teose
omandiõiguse
esmakordset
võõrandamist
müügihinnal
põhinevat
autoritasu
teose
igakordse müügi puhul.

(1) Algupärase kunstiteose autoril
on õigus saada pärast teose
omandiõiguse
esmakordset
võõrandamist
müügihinnal
põhinevat
autoritasu
teose
igakordse müügi puhul.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud õigust kohaldatakse
müügitehingutele, milles müüja,
ostja või vahendajana osaleb
oksjonikorraldaja, kunstigalerii või
kunstiteoste vahendaja.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud õigust kohaldatakse
müügitehingutele, milles müüja,
ostja või vahendajana osaleb
oksjonikorraldaja, kunstigalerii või
kunstiteoste vahendaja.

Variant 2:
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud õigust kohaldatakse
kõikidele müügitehingutele, milles
müüjate, ostjate või vahendajatena
osalevad elukutselised kunstiturul
tegutsejad,
näiteks
oksjonikorraldajad, kunstigaleriid
või
kunstiteoste
vahendajad
üldiselt.

Direktiivi 2001/84/EÜ Art 1(1)
Liikmesriigid annavad algupärase
kunstiteose autorile võõrandamatu
ning juba ette loovutamatu õigusena
edasimüügiõiguse saada pärast
teose esmast üleandmist autori
poolt
müügihinnal
põhinevat
autoritasu teose igakordse müügi
puhul.
Direktiivi 2001/84/EÜ Art 1(2)
Lõikes
1
nimetatud
õigust
kohaldatakse
kõikidele
müügitehingutele, milles müüjate,
ostjate või vahendajatena osalevad
elukutselised kunstiturul tegutsejad,
näiteks
oksjonikorraldajad,
kunstigaleriid või
kunstiteoste
vahendajad üldiselt.
Direktiivi 2001/84/EMÜ Art 2(1)
Käesolevas direktiivis tähendab
"algupärane
kunstiteos"
maalikunsti- ja graafikateost või
skulptuurteost,
nagu
pildid,
kollaazid, maalid, joonistused,
gravüürid,
graafilised
lehed,
litograafiad,
skulptuurid,
seinakatted,
keraamikaesemed,

BK Art 14ter (1) Autorile, või
pärast tema surma rahvusliku
seadusandluse
poolt
selleks
volitatud
isikutele
või
organisatsioonidele,
kuulub
algupäraste
kunstiteoste
ning
kirjanike ja heliloojate algupäraste
käsikirjade osas võõrandamatu
õigus saada teatud protsente teose
igasugusest müügist, mis järgneb
autori poolt teose esmakordsele
üleandmisele.
(2) Eelmises lõikes sätestatud
kaitset saab Liitu kuuluvas riigis
nõuda vaid siis, kui seadusandlus
riigis, kuhu autor kuulub, seda
lubab, ja sel määral, kuivõrd seda
lubab riik, kus kaitset nõutakse.
(3) Protsentide kogumise korra ja
suuruse määrab kindlaks rahvuslik
seadusandlus.

Direktiivi 2001/84/EÜ Art 1(3) üle
võtmata (may-säte) Liikmesriigid
võivad sätestada, et lõikes 1
nimetatud õigust ei kohaldata
edasimüügile, kui müüja on teose
omandanud otse autorilt vähem kui
kolm aastat enne edasimüüki ning
edasimüügihind ei ületa 10 000
eurot.
Direktiivi 2001/84/EÜ Art 1(4) on
otseselt üle võtmata: „autoritasu
tasub müüja“. Edasi on may-säte:
Liikmesriigid võivad sätestada, et
lõikes 2 nimetatud füüsilistest või
juriidilistest isikutest keegi teine
peale müüja vastutab autoritasu
maksmise eest üksi või koos
müüjaga.
Direktiivi 2001/84/EMÜ Art 2(2)
otseselt üle võtmata: Käesoleva
direktiiviga hõlmatud kunstiteoste
koopiad, mida piiratud koguses on
valmistanud kunstnik ise või mis on
valmistatud tema loal, loetakse
käesolevas
direktiivis
kunstiteosteks. Sellised koopiad
peavad üldjuhul olema kunstniku
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(3)
Käesoleva
paragrahvi
tähenduses
on
algupärane
kunstiteos visuaalkunsti teos, nagu
maal,
graafika,
skulptuur,
installatsioon, tarbekunstiteos ja
foto, kui see on kunstniku
valmistatud või tema nummerdatud,
signeeritud
või
muul
viisil
autoriseeritud koopia.

(3)
Käesoleva
paragrahvi
tähenduses
on
algupärane
kunstiteos visuaalkunsti teos, nagu
maal,
graafika,
skulptuur,
installatsioon, tarbekunstiteos ja
foto, kui see on kunstniku
valmistatud või tema nummerdatud,
signeeritud
või
muul
viisil
autoriseeritud koopia.

klaasesemed ja fotod, kui need on
kunstniku enese valmistatud või
algupäraste
kunstiteostena
käsitatavad koopiad.

(4) Tasumäärad:
1) 5 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on kuni 50 000 eurot;
2) 3 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on 50 001–200 000
eurot;
3) 1 protsent müügihinnast, kui
müügihind on 200 001–350 000
eurot;
4) 0,5 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on 350 001–500 000
eurot;
5) 0,25 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on üle 500 000 euro.

(4) Tasumäärad:
1) 5 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on kuni 50 000 eurot;
2) 3 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on 50 001–200 000
eurot;
3) 1 protsent müügihinnast, kui
müügihind on 200 001–350 000
eurot;
4) 0,5 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on 350 001–500 000
eurot;
5) 0,25 protsenti müügihinnast, kui
müügihind on üle 500 000 euro.

(5) Tasu ühe algupärase kunstiteose
edasimüümise eest ei tohi ületada
12 500 eurot.

(5) Tasu ühe algupärase kunstiteose
edasimüümise eest ei tohi ületada
12 500 eurot.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud tasu ei kohaldata, kui
müügihind on alla 64 euro.

(6) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud tasu ei kohaldata, kui
müügihind on alla 64 euro.

(7)
Autoril
ja
kollektiivse
esindamise organisatsioonil on
õigus kolme aasta jooksul alates
edasimüügist nõuda edasimüüki
korraldanud isikult teavet, mis on
vajalik edasimüügitasu maksmise
tagamiseks.

(7)
Autoril
ja
kollektiivse
esindamise organisatsioonil on
õigus kolme aasta jooksul alates
edasimüügist nõuda edasimüüki
korraldanud isikult teavet, mis on
vajalik edasimüügitasu maksmise
tagamiseks.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
nummerdatud, signeeritud või muul
viisil nõuetekohaselt kinnitatud.

Direktiivi 2001/84/EÜ Art 3 1.
Liikmesriigid
kehtestavad
müügihinna alammäära, millest
alates
artikli
1
kohasele
edasimüügile
kohaldatakse
edasimüügiõigust.
2. Müügihinna alammäär ei tohi
ületada 3 000 eurot.
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(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud tasu tuleb maksta
kolmekümne päeva jooksul alates
edasimüügi toimumise päevast.

(8) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud tasu tuleb maksta
kolmekümne päeva jooksul alates
edasimüügi toimumise päevast.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud tasu on autoril õigus
saada kolme aasta jooksul alates
edasimüügist.

(9) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud tasu on autoril õigus
saada kolme aasta jooksul alates
edasimüügist.

§ 64. Autori ja esitaja õigus saada
tasu rendi eest

§ 14. Autori õigus saada autoritasu

(1) Kui autor on filmitootjale üle
andnud oma varalised õigused või
andnud litsentsi teose rentimiseks
või sellist õiguste üleandmist või
litsentseerimist eeldatakse, jääb
autorile õigus saada rendile andjalt
õiglast tasu. Kokkulepe loobumise
kohta õigusest saada õiglast tasu on
kehtetu.

(6) Kui autor on audiovisuaalse
teose produtsendile üle andnud
(loovutanud) oma varalised õigused
või
andnud
loa
(litsentsi)
audiovisuaalse teose originaali või
koopiat
kasutada
(sealhulgas
rentida)
või
sellist
õiguste
üleandmist
või loa andmist
eeldatakse, jääb autorile õigus saada
õiglast tasu televisiooniteenuse
osutajalt, rendile andjalt või muult
isikult, kes audiovisuaalset teost
kasutab. Kokkulepe loobumise
kohta õigusest saada õiglast tasu on
kehtetu.
(7)
Kui
autor
on
fonogrammitootjale üle andnud
(loovutanud) õiguse või andnud loa
(litsentsi) fonogrammi koopiat
rentida või sellist õiguse üleandmist
või loa andmist eeldatakse, jääb
autorile
õigus
saada
sellise
rentimise eest rendile andjalt õiglast
tasu. Kokkulepe loobumise kohta
õigusest saada õiglast tasu on
kehtetu.

EL DIREKTIIV

2006/115/EÜ
Artikkel
5
Võõrandamatu õigus õiglasele
tasule
1. Kui autor või esitaja on andnud
oma
fonogrammi
või
filmi
originaali või koopiaga seotud
õigused üle või neist loobunud
fonogrammi või filmi tootja kasuks,
säilib kõnealusel autoril või esitajal
õigus saada rentimise eest õiglast
tasu.
2. Autorid ja esitajad ei saa loobuda
õigusest saada rentimise eest õiglast
tasu.

2006/115/EÜ Artikkel 3
Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid

RAHVUSVAHELINE LEPING
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WCT Artikkel 7
Rentimisõigus
1. i) Arvutiprogrammide,
ii) kinematograafiateoste ja
iii) fonogrammile salvestatud teoste
autoritel,
nagu
on
kindlaks
määratud
lepinguosaliste
siseriikliku õigusega,
on ainuõigus lubada oma teoste
originaalide või koopiate rentimist
üldsusele.
2. Lõiget 1 ei kohaldata:
i) arvutiprogrammide suhtes, kui
programm ise ei ole rentimise
peamine objekt ja
ii) kinematograafiateoste suhtes, kui
rentimine ei ole viinud selliste
teoste laialdase kopeerimiseni, mis
oluliselt kahjustab taasesitamise
ainuõigust.
3. Olenemata lõike 1 sätetest võib
lepinguosaline, kellel 15.aprillil
1994 oli ja on veelgi jõus
fonogrammile salvestatud teoste
rentimise eest autoritele õiglase tasu
tagav süsteem, selle süsteemi
säilitada,
tingimusel
et
fonogrammile salvestatud teoste
rentimine ei põhjusta autorite
taasesitamise ainuõiguse olulist
kahjustamist.

Rendidirektiiv sätestab, et õiglane
tasu on ka siis, kui õigused on antud
üle fonogrammitootjale, eelnõu
seob selle ainult filmiga.

Põhimõtteliselt võiks koondada
kokku lõike 1 ja 2. Sisuliselt
piisaks, kui lõikele 1 lisada juurde
pärast autorit sõna „esitaja“.
Vajadusel saab ka muud sõnastust
kohendada. Sõnastus võiks olla
sarnane direktiivi omaga.

AutÕS § 14 lg 7 ei kajastu eelnõus.
Samas
see
kohustus
tuleb
rendidirektiivist.
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(2) Kui esitaja on üle andnud õiguse
või andnud litsentsi helisalvestist,
filmi või selle koopiat rentida või
sellist
üleandmist
või
litsentseerimist eeldatakse, jääb
esitajale õigus saada rendileandjalt
õiglast tasu. Kokkulepe loobumise
kohta õigusest saada õiglast tasu on
kehtetu.

§ 641. Teose
täiendavale tasule

esitaja

õigus

(1)
Kui
teose
esitaja
ja
fonogrammitootja on sõlminud
lepingu, millega teose esitaja
loovutas
või
andis
fonogrammitootjale üle oma esituse
kasutamise
õigused
(edaspidi
loovutamise või üleandmise leping)
ühekordse tasu eest või tasuta, on
teose
esitajal
õigus
saada
fonogrammitootjalt
iga-aastast
täiendavat tasu iga täisaasta eest

EL DIREKTIIV

§ 68. Luba esituse kasutamiseks
(4) Kui teose esitaja on üle andnud
(loovutanud) õiguse või andnud loa
fonogrammi, audiovisuaalse teose
originaali või koopiat rentida või
sellist üleandmist või loa andmist
eeldatakse, jääb esitajale õigus
saada sellise rentimise eest õiglast
tasu. Kokkulepe loobumise kohta
õigusest saada õiglast tasu on
kehtetu.

§ 671. Teose
täiendavale tasule

esitaja

õigus

(1)
Kui
teose
esitaja
ja
fonogrammitootja on sõlminud
lepingu, millega teose esitaja
loovutas
või
andis
fonogrammitootjale üle oma esituse
kasutamise
õigused
(edaspidi
loovutamise või üleandmise leping)
ühekordse tasu eest või tasuta, on
teose
esitajal
õigus
saada
fonogrammitootjalt
iga-aastast
täiendavat tasu iga täisaasta eest

4. Ilma et see piiraks lõike 6
kohaldamist, kui esitajad sõlmivad
filmi tootjaga kas individuaalselt
või kollektiivselt lepingu filmi
tootmise kohta, eeldatakse, et kui
lepingutingimustes ei ole sätestatud
teisiti, on sellise lepingu sõlminud
esitaja andnud oma rendiõiguse üle
võttes arvesse artikli 5 sätteid.
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Rendidirektiivi sõnastuse kohaselt
peab eksisteerima presumptsioon, et
kui esitaja sõlmib filmi tootmise
kohta lepingu, siis eeldatakse, et
filmi tootja on saanud ka
rendiõiguse. Samas tundub, et see ei
ole siiski imperatiivne.

5. Liikmesriigid võivad näha ette
lõikes 4 sätestatud eeldusega
sarnase eelduse ka autorite suhtes.
6. Liikmesriigid võivad sätestada, et
filmi tootmist käsitleva lepingu
allakirjutamisega esitaja ja filmi
tootja
vahel
antakse
luba
rentimiseks, tingimusel et sellise
lepinguga on ette nähtud õiglane
tasu artikli 5 tähenduses. Lisaks
sellele
võivad
liikmesriigid
sätestada, et käesolevat lõiget
kohaldatakse mutatis mutandis II
peatükis sätestatud õiguste suhtes.
2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel
3
Autoriõigusega
kaasnevate õiguste ajaline kehtivus
2b.
Kui loovutamise või üleandmise
lepinguga antakse esitajale õigus
nõuda ühekordset tasu, on esitajal
õigus saada fonogrammitootjalt igaaastast täiendavat tasu iga täisaasta
eest vahetult pärast 50 aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest avaldamisest või kui
sellist avaldamist ei toimu, pärast
50
aasta
möödumist
selle
õiguspärasest
edastamisest

Tekitasin
uue
paragrahvi
(numeratsiooni tuleb muuta), et viia
sisse tähtaja direktiivi muudatused.
See läks täiendava tasu saamise
õiguste peatükki. Üks variant oleks
olnud ka kaasnevate õiguste
peatükk.

Siin tuleks teha selge otsus
terminoloogia
osas.
Võime
kasutada terminit „loovutamine“
või
„üleandmine“.
Sisuliselt
tähendavad need ühte ja sama ning
samaaegne kasutamine ei ole
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pärast
50
aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest
avaldamisest, või kui sellist
avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest
üldsusele
suunamisest.

pärast
50
aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest
avaldamisest, või kui sellist
avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest
üldsusele
suunamisest.

üldsusele.

Kokkulepe, millega teose esitaja
loobub oma õigusest saada igaaastast täiendavat tasu, on tühine.

Kokkulepe, millega teose esitaja
loobub oma õigusest saada igaaastast täiendavat tasu, on tühine.

Esitaja ei saa loobuda õigusest
saada iga-aastast täiendavat tasu.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud iga-aastase täiendava
tasu
maksmiseks
eraldab
fonogrammitootja 20 protsenti
tulust, mida fonogrammitootja on
tasu maksmisele eelnenud aastal
teeninud selliste fonogrammide
reprodutseerimise, levitamise ja
üldsusele kättesaadavaks tegemise
eest,
mille
õiguspärasest
avaldamisest, või kui sellist
avaldamist ei toimu, õiguspärasest
üldsusele
suunamisest
on
möödunud 50 aastat.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud iga-aastase täiendava
tasu
maksmiseks
eraldab
fonogrammitootja 20 protsenti
tulust, mida fonogrammitootja on
tasu maksmisele eelnenud aastal
teeninud selliste fonogrammide
reprodutseerimise, levitamise ja
üldsusele kättesaadavaks tegemise
eest,
mille
õiguspärasest
avaldamisest, või kui sellist
avaldamist ei toimu, õiguspärasest
üldsusele
suunamisest
on
möödunud 50 aastat.

2c.
Kogusumma,
mille
fonogrammitootja eraldab lõikes 2b
osutatud iga-aastase täiendava tasu
maksmiseks, peab moodustama 20
% tulust, mida fonogrammitootja on
nimetatud
tasu
maksmisele
eelnenud aastal teeninud niisuguste
fonogrammide reprodutseerimise,
levitamise
ja
kättesaadavaks
tegemise eest, pärast 50 aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest avaldamisest või kui
sellist avaldamist ei toimu, pärast
50
aasta
möödumist
selle
õiguspärasest
edastamisest
üldsusele.

(3)
Fonogrammitootja
on
kohustatud andma nõudmise korral
teose esitajale, kellel on õigus saada
käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud iga-aastast täiendavat
tasu, mis tahes teavet, mis võib olla
vajalik kõnealuse tasu maksmise
tagamiseks.

(3)
Fonogrammitootja
on
kohustatud andma nõudmise korral
teose esitajale, kellel on õigus saada
käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud iga-aastast täiendavat
tasu, mis tahes teavet, mis võib olla
vajalik kõnealuse tasu maksmise
tagamiseks.

Liikmesriigid
tagavad,
et
fonogrammitootjad on kohustatud
andma esitajatele, kellel on õigus
saada lõikes 2b osutatud täiendavat
tasu, nõudmisel mis tahes teavet,
mis võib olla vajalik kõnealuse tasu
maksmise kindlustamiseks.

EL DIREKTIIV
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vajalik.

Lepinguvabaduse
piirangud
(andmemaasid, tarkvara) tuleks
koondada ühte paragrahvi.
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(4) Kui teose esitajal on
loovutamise või üleandmise lepingu
kohaselt õigus saada korrapärast
tasu, ei arvata sellest tasust maha
ettemakseid
ega
lepinguga
määratud mahaarvamisi pärast 50
aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest avaldamisest, või kui
sellist avaldamist ei toimu, pärast
50 aasta möödumist fonogrammi
õiguspärasest
üldsusele
suunamisest.

(4) Kui teose esitajal on
loovutamise või üleandmise lepingu
kohaselt õigus saada korrapärast
tasu, ei arvata sellest tasust maha
ettemakseid
ega
lepinguga
määratud mahaarvamisi pärast 50
aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest avaldamisest, või kui
sellist avaldamist ei toimu, pärast
50 aasta möödumist fonogrammi
õiguspärasest
üldsusele
suunamisest.

2e. Kui esitajal on õigus saada
korrapärast tasu, ei arvata sellest
tasust maha ettemakseid ega
lepinguga määratud mahaarvamisi
pärast
50
aasta
möödumist
fonogrammi
õiguspärasest
avaldamisest
või
kui
sellist
avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta
möödumist selle õiguspärasest
edastamisest üldsusele.

(5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes
sätestatud kohustust ei kohaldata
ettevõtete suhtes, kelle käive selliste
fonogrammide reprodutseerimise,
levitamise
ja
üldsusele
kättesaadavaks tegemise eest, mille
õiguspärasest avaldamisest, või kui
sellist
avaldamist
ei
toimu,
õiguspärasest üldsusele suunamisest
on möödunud 50 aastat, oli tasu
maksmisele
eelnenud
aastal
väiksem kui 100 eurot.

(5) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes
sätestatud kohustust ei kohaldata
ettevõtete suhtes, kelle käive selliste
fonogrammide reprodutseerimise,
levitamise
ja
üldsusele
kättesaadavaks tegemise eest, mille
õiguspärasest avaldamisest, või kui
sellist
avaldamist
ei
toimu,
õiguspärasest üldsusele suunamisest
on möödunud 50 aastat, oli tasu
maksmisele
eelnenud
aastal
väiksem kui 100 eurot.

2011/77/EL preambuli punkt 12:
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„Nende summade maksmine tuleks
suunata
üksnes
niisugustele
esitajatele,
kelle
esitus
on
salvestatud fonogrammile ning kes
on loovutanud või üle andnud oma
õigused
fonogrammitootjatele
ühekordse summa eest. Kirjeldatud
viisil fondi paigutatud summad
tuleks vähemalt kord aastas jagada
individuaalselt "kõrvalesitajatele".
Kõnealune
jagamine
tuleks
usaldada kollektiivse esindamise
organisatsioonidele
ja
mittejaotatava tulu suhtes võib
kohaldada kehtivaid siseriiklikke
sätteid. Selleks, et vältida kõnealuse
tulu kogumise ja haldamisega
seotud
ebaproportsionaalse
koormuse põhjustamist, peaks
liikmesriikidel olema võimalik
reguleerida, millises ulatuses on
mikroettevõtted
kohustatud
osalema, kui nimetatud maksed ei
näi tulu kogumise ja haldamisega
seotud
kuludega
võrreldes
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mõistlikena.“
§ 65. Helisalvestise tootja ja
esitaja
õigus
saada
tasu
helisalvestise kasutamise eest

§ 72. Tasu fonogrammi kasutuse
eest

2006/115/EÜ Artikkel 8 Üldsusele
ülekandmine ja edastamine
2. Liikmesriigid näevad ette õiguse,
mille eesmärk on tagada, et kasutaja
tasub ühekordse õiglase tasu, kui
kommertseesmärkidel
avaldatud
fonogrammi või sellise fonogrammi
reproduktsiooni
kasutatakse
ülekandmiseks kaablita vahendite
abil või muul moel üldsusele
edastamiseks,
ning
millega
tagatakse, et kõnealune tasu
jagatakse asjaomaste esitajate ja
fonogrammi tootjate vahel.

(1) Kui kaubanduslikul eesmärgil
avaldatud helisalvestise või selle
koopiat
kasutatakse
üldsusele
suunamiseks muul viisil kui nii, et
isikutele
on
helisalvestis
kättesaadavaks tehtud nende poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal,
siis on esitajal ja helisalvestise
tootjal
õigus
saada
igalt
helisalvestist üldsusele suunavalt
isikult õiglast tasu iga sellise
üldsusele suunamise eest.

(1) Kui ärilisel eesmärgil avaldatud
fonogrammi
või
selle
reproduktsiooni
kasutatakse
üldsusele suunamiseks, siis on teose
esitajal ja fonogrammitootjal õigus
saada õiglast tasu.
(2) Tasu maksab isik, kes ärilisel
eesmärgil avaldatud fonogrammi
üldsusele suunab.

(2) Tasu makstakse ühekordse
maksena võrdsetes osades esitajale
ja helisalvestise tootjale, kui nende
kokkuleppega ei ole ette nähtud
teisiti.

(3) Tasu makstakse ühekordse
maksena võrdsetes osades teose
esitajale ja fonogrammitootjale, kui
teose esitaja ja fonogrammitootja
kokkuleppega ei ole ette nähtud
teisiti.

Esitajate ja fonogrammitootjate
vahelise lepingu puudumise korral
võivad
liikmesriigid
sätestada
tingimused, mille kohaselt see tasu
nende vahel jagatakse.

§ 46. Teose kasutamine teiste
isikute poolt

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 3(1)
Liikmesriigid tagavad, et artiklis 2
osutatud loa võib omandada ainult

§ 66. Õiguste üleandmine ja luba
õiguste objekti kasutamiseks

WPPT Art 15 (1) Teose esitajal ja
fonogrammitootjal on õigus saada
ühekordset
õiglast
tasu
kommertseesmärgil
avaldatud
fonogrammi otsese või kaudse
ülekandmise korral või mis tahes
üldsusele edastamise korral.
WPPT Art 15 (2) Lepinguosalised
võivad
oma
siseriiklikes
õigusaktides
ette
näha,
et
ühekordset õiglast tasu saavad
kasutajalt nõuda teose esitaja või
fonogrammitootja või mõlemad.
Lepinguosalised võivad vastu võtta
siseriiklikud
õigusaktid,
mis
kokkuleppe puudumise korral teose
esitaja ja fonogrammitootja vahel
sätestavad
tingimused,
mille
kohaselt
teose
esitaja
ja
fonogrammitootja
ühekordse
õiglase tasu omavahel jagavad.

Siin räägib eelnõu „kaubanduslikest
eesmärkides“
ja
direktiiv
„kommertseesmärkidest“. Seaduses
peaks
terminoloogia
olema
ühtlustatud.

RK Art 12 Kui kaubanduslikel
eesmärkidel avaldatud fonogrammi
või
sellise
fonogrammi
reproduktsiooni kasutatakse otseselt
ülekandmiseks või avalikkusele
kättesaadavaks tegemiseks, siis
maksab kasutaja ühekordset õiglast
tasu
kas
esitajale
või
fonogrammitootjale või mõlemale.
Pooltevahelise
kokkuleppe
puudumisel võib siseriiklik seadus
kehtestada tingimused sellise tasu
jagamiseks.
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(1) Õiguste objektide kasutamine
teiste isikute poolt on lubatud vaid
õiguste omaja poolt oma õiguste
üleandmise
korral
või
litsentsilepinguga saadud loa alusel,
välja arvatud käesolevas seaduses
loetletud õiguste objekti vaba
kasutamise juhud.

(1) Teose kasutamist teiste isikute
poolt ei lubata teisiti kui autori
poolt oma
varaliste
õiguste
üleandmise (loovutamise) korral või
autori poolt antud loa (litsentsi)
alusel, välja arvatud käesoleva
seaduse IV peatükis ettenähtud
juhud.

EL DIREKTIIV
lepinguga.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
Tuleks vaadata terminoloogiat
(õiguse üleandmine, ülekandmine,
vmt).

§ 48. Autorilepingu mõiste
(2) Autorilepingu võib sõlmida juba
olemasoleva teose kasutamiseks või
uue
teose
loomiseks
ja
kasutamiseks.
(2) Õiguste objekti kasutamise
korral
õiguste
omajalt
litsentsilepinguga saadud loa alusel
kohaldatakse
autorilepingule
võlaõigusseaduses litsentsilepingu
kohta sätestatut, kui käesolevast
seadusest ei tulene teisiti.
(3) Õiguste objekti kasutamise
korral õiguste omaja poolt oma
isiklike
ja
varaliste
õiguste
üleandmisel
kohaldatakse
autorilepingule võlaõigusseaduses
müügilepingu kohta sätestatut, kui
käesolevast seadusest ei tulene
teisiti.

(3) Olemasoleva teose kasutamise
korral
litsentsilepingu
alusel
kohaldatakse
autorilepingule
võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81,
487; 2002, 60, 374) litsentsilepingu
kohta sätestatut, kui käesolevast
seadusest ei tulene teisiti.
Isiklikke õigusi ei saa üle anda.
Kehtivas AutÕS-is selle kohta sätet
ei ole.

§ 48. Autorilepingu mõiste
(4) Uue õiguste objekti loomise ja
kasutamise korral kohaldatakse

(4) Uue teose loomise ja kasutamise
korral kohaldatakse autorilepingule

2006/115/EÜ Artikkel 3
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EL DIREKTIIV

autorilepingule võlaõigusseaduses
töövõtulepingu kohta sätestatut, kui
käesolevast seadusest ei tulene
teisiti.

võlaõigusseaduses töövõtu kohta
sätestatut, kui käesolevast seadusest
ei tulene teisiti,

Rendi- ja laenutusõiguse omanikud
ja objektid
1. Rentimise ja laenutamise
lubamise ja keelamise ainuõigus
kuulub järgmistele isikutele:
a) autorile tema teose originaalide
ja koopiate puhul;
b) esitajale tema esitatud teose
salvestuse puhul;
c) fonogrammi tootjale tema
toodetud fonogrammi puhul;
d) filmi esmasalvestuse tootjale
tema filmi originaali ja koopiate
puhul.
3. Lõikes 1 osutatud õigused võib
anda üle, neist võib loobuda ja
nende kohta võib anda välja
lepingulise litsentsi.

§ 46. Teose kasutamine teiste
isikute poolt
(5) Õiguste üleandmine või õiguste
omaja poolt litsentsilepinguga loa
andmine
võib
olla
piiratud
konkreetsete õigustega või nende
osadega, samuti õiguste objekti
kasutamise eesmärgiga, tähtajaga,
kasutamise
territooriumiga,
ulatusega, viisidega, vahenditega
jms.

(3) Autori poolt oma varaliste
õiguste üleandmine või loa andmine
teose kasutamiseks võib olla
piiratud konkreetsete õiguste osas,
samuti teose kasutamise eesmärgi,
tähtaja, kasutamise territooriumi,
ulatuse, viiside ja vahendite osas.

§ 67. Autorilepingu vorm

§ 49. Autorilepingu vorm

(1) Autorileping, mille alusel autor
või tema õigusjärglane annab
teisele poolele üle oma varalised
õigused peab olema sõlmitud
kirjalikus vormis. Kirjaliku vormi
nõude järgimata jätmise korral on
tehing tühine.

(1) Autorileping peab olema
sõlmitud
kirjalikus
vormis.
Lihtlitsentsi andmine võib olla
vormistatud
ka
kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.

Variant 2:
(1) Autorileping, millega antakse
üle õiguste omaja varalised õigused
peab olema sõlmitud kirjalikus
vormis. Kirjaliku vormi nõude
järgimata jätmise korral on tehing
tühine.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Regulatsioon kehtiva
võrreldes muutub.

õigusega

(2)
Kirjalik
või
kirjalikku
taasesitamist võimaldav vorm ei ole
kohustuslik lihtlitsentsi andmise
korral lepingute suhtes teose
avaldamise kohta perioodilises
väljaandes või teatmeteoses ning
suuliste
teoste
ühekordse
edastamise kohta raadios ja
televisioonis ning kaabellevivõrgus

(2) Autorileping, millega antakse
üle
õigus
õiguste
objekti
tundmatutele kasutusviisidele, peab
olema kirjalikus vormis. Kirjaliku
vormi nõude järgimata jätmise
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RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

korral on tehing tühine.
§ 68. Autorilepingu sisu

§ 481. Autorilepingu sisu

(1) Autorilepingus fikseeritakse:
1) õiguste objekti kirjeldus (vorm,
maht, nimetus jms);

(1) Autorilepingus fikseeritakse:
1) teose kirjeldus (vorm, maht,
nimetus jms);

2) üleantavad õigused või õigused,
mille
kasutamiseks
antakse
litsentsilepingu
alusel
luba,
litsentsilepingu liik ja all-litsentsi
andmise õigus;

2) üleantavad õigused, õigused,
mille
osas
antakse
luba,
litsentsilepingu liik (liht- või
ainulitsentsileping) ja all-litsentsi
andmise õigus;

3) õiguste objekti kasutamise viis ja
territoorium;

3) teose kasutamise
territoorium;

4) autorilepingu kehtivuse tähtaeg;
5) õiguste objekti kasutamise
algustähtaeg, mis ei tohi ületada
ühte aastat, alates õiguste omaja
poolt õiguste objekti kasutajale
üleandmise
momendist,
kui
lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

4) autorilepingu kehtivuse tähtaeg
ja teose kasutamise algustähtaeg.
§ 52.
tähtaeg

viis

ja

Autorilepingu kehtivuse

Autorilepingu kehtivuse tähtaeg
määratakse poolte kokkuleppel.
§
53.
Teose
algustähtaeg

Ei ole selge, mis on sanktsioon, kui
teose kasutamise tähtaeg ületab
ühte aastat. Kasutamine on ka see,
kui ma ei lase teistel seda kasutada.
Tuleks kaaluda selle kohustuse
väljajätmist, sest sellel pole sisu.

kasutamise

Teose kasutamise algustähtaeg ei
tohi ületada ühte aastat, alates
autori poolt teose kasutajale
üleandmise
momendist,
kui
lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.
§ 481. Autorilepingu sisu
6) tasu suurus ja selle arvestamise
viis (protsent õiguste objekti
müügihinnast või
saadavast
kasumist, konkreetselt kindlaks

(2) Autoritasu maksmise viis
(protsent
teose
müügihinnast,
konkreetselt
kindlaksmääratud
summa, protsent teose kasutamisel
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määratud summa vms), selle
väljamaksmise tähtaeg ja kord.

saadavast kasumist vms), tasu
suurus, selle väljamaksmise tähtaeg
ja kord määratakse autorilepingus
poolte kokkuleppel.

EL DIREKTIIV

Eesmärgist lähtumine tuleb VÕSist: „Lepingu tõlgendamisel tuleb
eelkõige arvestada lepingu olemust
ja eesmärki“ (§ 29 lg 5). Asja mõte
oleks, kui eelnõu kehtestaks lex
specialis reegli. Praegune sõnastus
seda ei tee. Piisab VÕS-ist. See lõik
tuleks ära jätta.

(3) Kui
mõni
autorilepingu
tingimus ei ole täpselt määratletud,
arvestatakse autorilepingu sisu
määratlemisel
autorilepingu
eesmärgiga.
täitmine

KOMMENTAAR

Lõige 2 on küsitava väärtusega. Kui
ma kirjutan Delfi keskkonnas
kommentaari, siis Delfi sõlmis selle
majandus ja kutsetegevuse käigus.
Kas leping peaks olema tasuline?
See säte tuleks ära jätta.

(2) Autorilepingu puhul, mille
üheks pooleks on isik, kes sõlmis
lepingu oma majandus- või
kutsetegevuses, eeldatakse selle
tasulisust. Väljaspool majandus- ja
kutsetegevust
sõlmitud
autorilepingute puhul on pooled
kohustatud järgima iga tava, mille
järgimises nad on kokku leppinud ja
praktikat, mis on nendevahelistes
suhetes tekkinud.

§ 69. Autorilepingu
isiklikult

RAHVUSVAHELINE LEPING

§ 56. Autorilepingu
isiklikult

täitmine

Autorilepingu puhul uue õiguste
objekti loomiseks on autor või
esitaja kohustatud looma õiguste
objekti isiklikult, kui lepinguga ei
ole ette nähtud teisiti. Teiste isikute
kaasamine õiguste objekti loomisele
ja
autorikollektiivi
muutmine
võivad toimuda vaid tellija eelneval
nõusolekul.

Autorilepingu puhul uue teose
loomiseks on autor kohustatud
looma
teose
isiklikult,
kui
lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.
Teiste isikute kaasamine teose
loomisele
ja
autorikollektiivi
muutmine võivad toimuda vaid
teose tellija eelneval nõusolekul.

§ 70. Autorilepinguga kasutajale
üle minevad õigused

§ 57. Lepinguga teose kasutajale
üleminevad õigused

Direktiiv 93/83/EMÜ Art 4(3)
Lõikes
1
osutatud
õiguste
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(1) Omandiõigus teose käsikirjale,
eskiisile, joonisele, magnetlindile,
arvutidisketile jms materiaalsele
objektile, mille vahendusel teos
reprodutseeritakse, läheb üle teose
kasutajale ainult autorilepingus
otseselt ettenähtud juhul.
(2) Kui autor võõrandab oma teose
originaali või koopia, siis ei tähenda
see
tema
varaliste
õiguste
üleandmist või loa andmist teose
kasutamiseks, kui lepinguga ei ole
kindlaks määratud teisiti.
(3) Uue teose loomiseks sõlmitud
autorilepingu
alusel
loodud
kujutava kunsti teos läheb üle tellija
omandisse või valdusesse, kui
lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.
(4) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3.
lõike alusel on teose omandajal
õigus sellist teost üldsusele näidata
(eksponeerida) autorile selle eest
täiendavat tasu maksmata, kui
lepinguga ei ole kindlaks määratud
teisiti. Sellist õigust ei ole isikul,
kes valdab teose originaali või selle
koopiat kasutuslepingu alusel.

Kui autorileping on sõlmitud
kirjandusvõi
kunstiteose
kasutamiseks filmi loomiseks,
kuulub sellise teose kasutajale õigus
filmi üldsusele suunata kinos,
televisioonis,
kaabellevivõrgu

EL DIREKTIIV
kasutamise suhtes kohaldatakse
direktiivi 92/100/EMÜ artikli 2
lõiget 7 ja artiklit 12.
Direktiiv
92/100/EMÜ
on
asendatud
direktiiviga
2006/115/EÜ, asjaomane Art 3(6)
Liikmesriigid võivad sätestada, et
filmi tootmist käsitleva lepingu
allakirjutamisega esitaja ja filmi
tootja
vahel
antakse
luba
rentimiseks, tingimusel et sellise
lepinguga on ette nähtud õiglane
tasu artikli 5 tähenduses. Lisaks
sellele
võivad
liikmesriigid
sätestada, et käesolevat lõiget
kohaldatakse mutatis mutandis II
peatükis sätestatud õiguste suhtes
(autoriõigusega
kaasnevad
õigused).
Direktiivi 2006/115/EÜ Art 5
sätestab
võõrandamatu
õiguse
õiglasele tasule.
(1) Kui autor või esitaja on andnud
oma
fonogrammi
või
filmi
originaali või koopiaga seotud
õigused üle või neist loobunud
fonogrammi või filmi tootja kasuks,
säilib kõnealusel autoril või esitajal
õigus saada rentimise eest õiglast
tasu.
(2) Autorid ja esitajad ei saa
loobuda õigusest saada rentimise
eest õiglast tasu.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Läbikriipsutatud lõiked ei kajastu
eelnõus. Eraldi küsimus on, kas
neid on üldse vaja.

(5) Kui autorileping on sõlmitud
kirjandusvõi
kunstiteose
kasutamiseks audiovisuaalse teose
loomiseks, kuulub sellise teose
kasutajale õigus audiovisuaalset
teost üldsusele näidata kinos,
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kaudu või muude tehniliste
vahenditega, dubleerida see teos
teise keelde, varustada subtiitritega
ning seda teost kopeerida ja
levitada, kui lepinguga ei ole ette
nähtud teisiti. Autoril on õigus
saada õiglast tasu teose rentimise
eest käesoleva seaduse paragrahvi
64 lõike 1 kohaselt. Käesoleva lõike
sätteid ei kohaldata muusikateoste
suhtes.

televisioonis,
kaabellevivõrgu
kaudu või muude tehniliste
vahenditega, dubleerida see teos
teise keelde, varustada subtiitritega
ning seda teost reprodutseerida ja
levitada, kui lepinguga ei ole ette
nähtud teisiti. Autoril on õigus
saada õiglast tasu teose rentimise
eest (§ 14 6. lõige). Käesoleva lõike
sätteid ei kohaldata muusikateoste
suhtes.

§ 71. Kollektiivse
organisatsioon

§ 76. Kollektiivse
organisatsioon

esindamise

(1) Õiguste omajatel on õigus
asutada kollektiivse esindamise
organisatsioone. Eestis asutatud
kollektiivse
esindamise
organisatsioon
peab
olema
mittetulundusühing,
mille
asutamisele,
tegevusele
ning
lõpetamisele
kohaldatakse
mittetulundusühingute seadust (RT
I 1996, 42, 811; RT I 2010, 9, 41)
käesolevast seadusest tulenevate
erisustega.

esindamise

(1)
Autoritel,
esitajatel,
fonogrammitootjatel, televisioonija raadioteenuse osutajatel ning
teistel
autoriõiguse
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajatel
on
õigus
asutada
kollektiivse
esindamise
organisatsioone.
(2)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioon
peab
olema
mittetulundusühing,
mille
asutamise, tegevuse ja lõpetamise
suhtes
kohaldatakse
mittetulundusühingute
seadust
käesolevast seadusest tulenevate
erisustega.

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 1(4)
Käesoleva direktiivi kohaldamisel
tähendab "kollektiivse esindamise
organisatsioon"
organisatsiooni,
mille ainus või peamine eesmärk on
juhtida või hallata autoriõigust või
autoriõigusega kaasnevaid õigusi.

BK Art 11bis (2) Liitu kuuluvate
riikide
seadusandlus
määrab
kindlaks tingimused, mille kohaselt
teostatakse
eelmises
lõikes
nimetatud õigusi, kusjuures need
tingimused kehtivad vaid riikides,
kus nad on ette nähtud. Need
tingimused ei tohi mitte mingil
juhul kahjustada autori moraalseid
õigusi ega ka tema õigust saada
õiglast tasu, mis lepingu puudumise
korral fikseeritakse kompetentse
organi poolt.

Õiguste teostamist puudutavad
sätted eelnõus paigutatud KEO’de
peatükki. BK Art 11bis (2) nõuet
sõna-sõnalt ei ole üle võetud.
Samas seoses allajoonitud osaga –
kuidas kohalduks praegu ELTL Art
12
koosmõjus.
Mittediskrimineerimine EL LR’ga
suhetes ning ei laieneks teistele BK
LR’le?

(2)
Kollektiivse
esindamise
organisatsiooniks,
mis
on
muuhulgas õigustatud teostama
õiguste omajate õigusi kollektiivselt
ka kohustusliku ja laiendatud
kollektiivse esindamise korral, tuleb
käesoleva
seaduse
tähenduses
lugeda ka teises Euroopa Liidu
liikmesriigis
või
Euroopa
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Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigis mis tahes juriidilises
vormis
asutatud
kollektiivse
esindamise organisatsiooni, mis
vastab kollektiivse esindamise
organisatsiooni tunnustele.
(3)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioon teostab ja kaitseb
oma liikmete ning vastava lepingu
olemasolul teiste õiguste omajate
varalisi
ja
isiklikke
õigusi
organisatsiooni põhikirjas ja liikmevõi esinduslepingus ette nähtud
korras, sealhulgas kaitsevad ning
teostavad kollektiivse esindamise
organisatsioonid õiguste omajate
neid õigusi, mida kollektiivse
esindamise
organisatsioon
kollektiivselt teostab, kohtus ja
muudes institutsioonides.

§ 77. Kollektiivse esindamise
organisatsioonide
tegevuse
printsiibid ja viisid
(1)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioonid
teostavad
ja
kaitsevad oma liikmete varalisi ja
isiklikke õigusi organisatsiooni
põhikirjas
ja
liikmelepingus
ettenähtud korras/…/.

(4)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioonil on õigus saada
kõikidelt
avalik-õiguslikelt
ja
eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt
ning füüsilistelt isikutelt vajalikku
mis tahes vormis teavet õiguste
objektide kasutamise kohta.

§ 76. Kollektiivse esindamise
organisatsioon
(5)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioonil on õigus saada
kõikidelt
avalik-õiguslikelt
ja
eraõiguslikelt isikutelt vajalikku
teavet teoste ja autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objektide
kasutamise kohta.

(5)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioon peab kõigi Eesti
Vabariigi või mis tahes Euroopa
Liidu liikmesriigi või Euroopa
Majanduspiirkonna
lepinguga
ühinenud riigi kodanikust õiguste
omaja
esindamiseks
lepingu
sõlmima samadel alustel teiste enda
poolt
esindatavate
õiguste

§ 78. Kollektiivse esindamise
organisatsioonide liikmete garantiid
4) tuleb välisriikide autorite ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajate suhtes kohaldada samu
eeskirju, mis Eesti autorite ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajate suhtes;
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omajatega.

§ 72. Kollektiivse
organisatsiooni
põhimõtted

esindamise
tegevuse

(1)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioon
oma
tegevuse
käigus:

1) annab loa
kasutamiseks;

õiguste

objekti

§ 76. Kollektiivse
organisatsioon

esindamise

/…/sealhulgas:
1) annavad nõusoleku teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti
(esituse,
fonogrammi,
raadio- ja televisioonisaate või programmi) kasutamiseks, sõlmides
selleks kasutajaga vastava lepingu;

2) määrab tasu suuruse õiguste
objekti kasutamise eest oma
juhtorgani või muu organi otsusega,
vajadusel sellealaseid läbirääkimisi
pidades;

2)
otsustavad
autoritasu,
litsentsitasu, esitajatasu või muu
tasu suuruse, pidades vajaduse
korral sellealaseid läbirääkimisi;

3) kogub ja maksab organisatsiooni
poolt
esindatavatele
õiguste
omajatele välja õiguste objekti
kasutamise eest kogutud tasu.

3) koguvad ja maksavad välja tasu
teoste
või
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objektide
kasutamise eest;

(2) Ajal, mil õiguse omaja
esindamise õigus on kas vastavalt
seadusele või lepingule kollektiivse
esindamise organisatsioonil, ei saa
õiguste
omaja
ise
oma
sellekohaseid õigusi teostada.

§ 77. Kollektiivse esindamise
organisatsioonide
tegevuse
printsiibid ja viisid
(3) Ajal, mil autorite või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajate esindamise õigus on
kollektiivse
esindamise
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organisatsioonil
kas
vastavalt
seadusele või lepingule, ei saa autor
või autoriõigusega
kaasnevate
õiguste omaja oma sellekohaseid
õigusi ise teostada.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2
sätestatu ei rakendu õiguse omaja
poolt õiguste kolmandale isikule
üleandmise korral.
(4) Õiguste omajate õiguste
rikkumise korral, mis toob kaasa
karistusõigusliku vastutuse, on
kollektiivse
esindamise
organisatsioonil õigus esindada
kõiki autoreid ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajaid ilma
volituseta,
välja
arvatud
kaabellevivõrgus toime pandud
televisioonija
raadioteenuse
osutaja
taasedastamise
õiguse
rikkumise juhud.

§ 77. Kollektiivse esindamise
organisatsioonide
tegevuse
printsiibid ja viisid
(4) Autorite ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajate õiguste
ning seaduslike huvide ilmse
rikkumise juhtudel on kollektiivse
esindamise organisatsioonidel õigus
esindada
kõiki
autoreid
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajaid ilma volituseta.
(4.1) Käesoleva paragrahvi 4. lõige
ei kehti kaabellevivõrgus toime
pandud
televisioonija
raadioteenuse
osutaja
taasedastamisõiguse
rikkumise
menetlemisel.

§
73.
Õiguste
kohustuslik
teostamine
kollektiivse
esindamise organisatsiooni kaudu
(1) Õiguste teostamine kollektiivse
esindamise organisatsiooni kaudu
on kohustuslik :
1) õiguse objekti taasedastamisel
kaabellevivõrgus käesoleva seaduse
paragrahvi 16 lõike 5 ning
paragrahvi 65 kohaselt;
2) õiguse objekti, välja arvatud

§ 76. Kollektiivse esindamise
organisatsioon
(3) Õiguste teostamine kollektiivse
esindamise organisatsiooni kaudu
on
kohustuslik
teose
ja
autoriõigusega kaasneva õiguse
objekti
taasedastamisel

2006/115/EÜ
Artikkel
5
Võõrandamatu õigus õiglasele
tasule
3. Õiglase tasu saamise õiguse
haldamise võib usaldada autoreid
või
esindajaid
esindavatele
kollektiivse
esindamise
organisatsioonidele.
4. Liikmesriigid võivad reguleerida,
kas ja millises ulatuses võib
kehtestada õiglase tasu saamise
õiguse
haldamise
kollektiivse

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 3(4)
kohaselt:
kui
liikmesriigi
õigusnormidega on ette nähtud
kollektiivlepingute
laiendamine
vastavalt lõike 2 sätetele, teatab
asjaomane liikmesriik komisjonile,
millistel
ringhäälinguorganisatsioonidel on
õigus
selliseid
õigusnorme
kasutada. Komisjon avaldab selle
teabe Euroopa Ühenduste Teatajas
(C seerias).
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filmi, edastamisel satelliidi kaudu
juhul,
kui
televisioonivõi
raadioteenuse osutaja edastab teost
üldsusele satelliidi kaudu ja samal
ajal ka maapealse süsteemi kaudu
käesoleva seaduse paragrahvi 16
lõike 4 ning paragrahvi 65 kohaselt;
3) teose või esituse rentimise eest
tasu saamisel käesoleva seaduse
paragrahvi 64 kohaselt;

kaabellevivõrgus
ja
käesoleva
seaduse § 13^3 7. lõikes, § 14 6. ja
7. lõikes, §-des 15 ja 27 ning § 68
4. lõikes nimetatud juhtudel.

esindamise organisatsioonide poolt,
ning sätestada isikud kellelt see tasu
sisse nõutakse.

§ 76. Kollektiivse esindamise
organisatsioon
4) teose esitaja täiendava tasu
kogumisele käesoleva seaduse
paragrahvi § 641 kohaselt

4) algupärase kunstiteose igakordse
müügi eest tasu saamisel käesoleva
seaduse paragrahvi 63 kohaselt;
5) filmi ja teose helisalvestise
isiklikeks vajadusteks kasutamise
eest hüvitise saamisel käesoleva
seaduse paragrahvi 59 kohaselt;
6) teose, esituse ja helisalvestise
koopia
raamatukogudes
laenutamise eest hüvitise saamisel
käesoleva seaduse paragrahvi 61
kohaselt;
7) teose fotokopeerimise eest
hüvitise saamisel käesoleva seaduse
paragrahvi 60 kohaselt;
8) filmi ning raadio- või
televisioonisaate kasutamise eest
käesoleva seaduse § 84 lõike 7
kohaselt.

(3) Õiguste teostamine kollektiivse
esindamise organisatsiooni kaudu
on
kohustuslik
teose
ja
autoriõigusega kaasneva õiguse
objekti
taasedastamisel
kaabellevivõrgus
ja
käesoleva
seaduse § 133 7. lõikes, § 14 6. ja 7.
lõikes, §-des 15, 27 ja 671 (Teose
esitaja õigus täiendavale tasule)
ning § 68 4. lõikes nimetatud
juhtudel.

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 3(2)
Liikmesriik võib näha ette sätted,
mille
kohaselt
kollektiivse
esindamise
organisatsiooni
ja
ringhäälinguorganisatsiooni vahelist
kollektiivlepingut, mis käsitleb
teatavat teoste kategooriat, võib
laiendada sama kategooria õiguste
omanikele,
keda
kollektiivse
esindamise
organisatsioon
ei
esinda, tingimusel et:
satelliidi
kaudu
üldsusele
edastamine toimub samal ajal kui
sama ringhäälinguorganisatsiooni
edastus maismaavõrgus ja
- esindamata õiguste omanikul on
igal ajal võimalik arvata oma teosed
kollektiivlepingu laiendusalast välja
ja
teostada
oma
õigusi
individuaalset või kollektiivselt.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR
Ei ole üle võetud, kas on
teavitamine vajalik selgub eelnõu
vastuvõtmisel.
Direktiivi 93/83/EMÜ Art 9(3) üle
võtmata (may-säte): Liikmesriik
võib sätestada, et kui õiguste
omanik annab loa teose või muu
kaitstava
objekti
esialgseks
edastamiseks oma territooriumil,
loetakse, et ta on andnud oma
nõusoleku mitte teostada kaabli
kaudu talle kuuluvat taasedastamise
õigust individuaalselt vaid teostab
neid õigusi kooskõlas käesoleva
direktiivi sätetega.
2006/115/EÜ Artikkel 5 lõige 4
eelnõus otseselt ei kajastu.

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 3(3)
Lõiget
2
ei
kohaldata
kinematograafiateoste suhtes, kaasa
arvatud teoste suhtes, mille loomise
protsess
on
analoogne
kinematograafias kasutatavaga.
Direktiivi 93/83/EMÜ Art 8(1)
Liikmesriigid tagavad, et kui
teistest
liikmesriikidest
taasedastatakse programme kaabli
kaudu
nende
territooriumile,
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(2)
Kaabellevivõrgu
kaudu
taasedastamise õiguse teostamise
kohta käivaid sätteid käesolevas
paragrahvi lõikes 1 ei kohaldata
televisiooni- ja raadiosaate suhtes.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes
1 loetletud õiguste teostamiseks ei
ole õiguse omaja sõlminud lepingut
kollektiivse
esindamise
organisatsiooniga,
on
õiguste
omajat
volitatud
esindama
kollektiivse
esindamise
organisatsioon,
kes
esindab
valdavat enamust sama kategooria
õiguste omajaid. Kui eelnimetatud
kollektiivse
esindamise
organisatsioone on mitu, võib
õiguste omaja valida, keda neist
volitada ennast esindama.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3
alusel esindataval õiguste omajal on
samad õigused ning kohustused kui
sellel
õiguste
omajal,
keda
kollektiivse
esindamise
organisatsioon liikme- või muu
vastava lepingu alusel esindab.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3
alusel esindatav õiguste omaja võib

KEHTIV SÄTE

§ 76. Kollektiivse esindamise
organisatsioon
(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõiget
ei kohaldata teose ja autoriõigusega
kaasneva
õiguse
objekti
taasedastamisel kaabellevivõrgus,
kui õiguste omaja on televisioonija raadioteenuse osutaja.
§ 77. Kollektiivse esindamise
organisatsioonide
tegevuse
printsiibid ja viisid
(2)
Kollektiivse
esindamise
organisatsioonid võivad vastava
lepingu alusel või seaduses
sätestatud juhtudel esindada ka oma
liikmeks mitteolevaid autoreid ja
autoriõigustega kaasnevate õiguste
omajaid.
§ 79. Kaabellevivõrgu kaudu
taasedastamise õiguse teostamine
(1) Kui kaabellevivõrgu kaudu
taasedastamise õiguse teostamiseks
ei ole õiguse omaja sõlminud
lepingut kollektiivse esindamise
organisatsiooniga,
on
õiguste
omajat
volitatud
esindama
organisatsioon, kes esindab sama
kategooria õiguste omajaid.
(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike
alusel esindataval õiguste omajal on
samad õigused ning kohustused kui
sellel
õiguste
omajal,
keda
kollektiivse
esindamise
organisatsioon liikme- või muu
vastava lepingu alusel esindab.

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

peetakse
kinni
kohaldatavast
autoriõigusest
ja
sellega
kaasnevatest õigustest ning selline
taasedastamine toimub autoriõiguse
omanike, autoriõigusega kaasnevate
õiguste omanike ja kaabellevivõrgu
operaatorite
vaheliste
individuaalsete või kollektiivsete
lepinguliste kokkulepete põhjal.
Direktiivi 93/83/EMÜ Art 9(1)
Liikmesriigid
tagavad
et
autoriõiguse
omanikud
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
valdajad kasutavad oma õigust
lubada
või
keelata
kaabellevioperaatoril kaabli kaudu
taasedastamine ainult kollektiivse
esindamise
organisatsioonide
vahendusel.
Direktiivi 93/83/EMÜ Art 9(2) Kui
õiguste omanik ei ole andnud oma
õiguste haldamist üle kollektiivse
esindamise
organisatsioonile,
loetakse, et sama kategooria õigusi
haldav kollektiivse esindamise
organisatsioon on volitatud haldama
kõnealuse omaniku õigusi. Kui
asjaomase kategooria õigusi haldab
rohkem kui üks kollektiivse
esindamise
organisatsioon,
on
õiguste omanikul vabadus valida,
milline
neist
kollektiivse
esindamise
organisatsioonidest
loetakse volitatuks esindama tema
õigusi. Käesolevas lõikes osutatud
õiguste omanikul kaabellevivõrgu
operaatori ja õiguste omaniku
õigusi
haldama
volitatud
kollektiivse
esindamise
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nõuda kollektiivse esindamise
organisatsiooni ja õiguste kasutaja
vahelisest lepingust tulenevate
õiguste tunnustamist ja õigustele
vastavate kohustuste täitmist kolme
aasta jooksul alates õiguste objekti
kasutamise päevast.

(6)
Kollektiivse
esindamise
organisatsiooni poolt kogutud tasu,
mida ei ole käesoleva paragrahvi
lõikest 5 tulenevalt tähtajaks välja
makstud,
võib
kollektiivse
esindamise organisatsioon kasutada
sama kategooria õiguste omajate
üldistes huvides.
(7) Satelliidi kaudu edastamise
õiguse teostamise puhul on õiguse
omajal,
keda
kollektiivse
esindamise organisatsioon esindab
käesolevas paragrahvis sätestatud
korras, igal ajal õigus nõuda sellise
esindamise lõpetamist ja teostada
oma õigusi individuaalselt või
kollektiivselt.

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõike
alusel esindatav õiguste omaja võib
nõuda
kollektiivse esindamise
organisatsiooni
ja
kaabellevi
operaatori vahelisest lepingust
tulenevate õiguste tunnustamist ja
õigustele vastavate kohustuste
täitmist kolme aasta jooksul alates
teost
sisaldava
raadioja
televisioonisaate
taasedastamise
toimumise päevast.

organisatsiooni
vahelisest
kokkuleppest tulenevalt samad
õigused ja kohustused nagu õiguste
omanikel,
kes
on
andnud
kõnealusele kollektiivse esindamise
organisatsioonile oma volitused
ning, ta võib neile õigustele toetuda
asjaomase
liikmesriigi
kindlaksmääratud aja jooksul, mis
ei tohi olla lühem kui kolm aastat
alates kuupäevast, mil kaabli kaudu
taasedastati tema teost või muud
kaitstavat objekti.

§ 79^1. Satelliidi kaudu edastamise
õiguse teostamine
(2) Õiguse omajal, keda kollektiivse
esindamise organisatsioon esindab
käesoleva seaduse §-s 79 sätestatud
korras, on igal ajal õigus nõuda
sellise esindamise lõpetamist ja
teostada oma õigusi individuaalselt
või kollektiivselt.

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

Direktiivi 93/83/EMÜ Art 10
Liikmesriigid tagavad, et artiklit 9
ei kohaldata õiguste suhtes, mida
ringhäälinguorganisatsioonid
teostavad oma taasedastuste suhtes,
olenemata sellest, kas asjaomased
õigused kuuluvad talle või on teised
autoriõiguste
omanikud
ja/või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
valdajad need talle üle andnud.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel
3
Autoriõigusega
kaasnevate õiguste ajaline kehtivus
2d. Liikmesriigid tagavad, et lõikes
2b osutatud täiendava tasu saamise
õigusi
haldavad
kollektiivse
esindamise organisatsioonid.9

9

2006/116/EÜ + 2011/77/EL Artikkel 3 Autoriõigusega kaasnevate õiguste ajaline kehtivus
2b. Kui loovutamise või üleandmise lepinguga antakse esitajale õigus nõuda ühekordset tasu, on esitajal õigus saada fonogrammitootjalt iga-aastast täiendavat tasu iga täisaasta eest
vahetult pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest avaldamisest või kui sellist avaldamist ei toimu, pärast 50 aasta möödumist selle õiguspärasest edastamisest üldsusele.
Esitaja ei saa loobuda õigusest saada iga-aastast täiendavat tasu.
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§
74.
Õiguste
laiendatud
kollektiivne teostamine
(1) Teatud valdkonnas tegutsev
õiguse kasutaja, kellel on sõlmitud
kollektiivse
esindamise
organisatsioonigaleping
õiguste
kasutamiseks Eestis, võib teha
kollektiivse
esindamise
organisatsioonile
ettepaneku
sõlmida
samas
valdkonnas
laiendatud
kollektiivse
litsentsilepingu,
mis
hõlmab
kõikide sama kategooria õiguste
omajate õigusi.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
sätestatud juhul, kui õiguse omaja
ei
ole
õiguste
teostamiseks
sõlminud
liikmevõi
esinduslepingut
kollektiivse
esindamise organisatsiooniga, on
õiguste omajat volitatud seaduse
alusel
esindama
kollektiivse
esindamise organisatsioon, kes
esindab valdavat enamust sama
kategooria õiguste omajaid.

KEHTIV SÄTE
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Direktiivi 93/83/EMÜ Art 3(2)
Liikmesriik võib näha ette sätted,
mille
kohaselt
kollektiivse
esindamise
organisatsiooni
ja
ringhäälinguorganisatsiooni vahelist
kollektiivlepingut, mis käsitleb
teatavat teoste kategooriat, võib
laiendada sama kategooria õiguste
omanikele,
keda
kollektiivse
esindamise
organisatsioon
ei
esinda, tingimusel et:
satelliidi
kaudu
üldsusele
edastamine toimub samal ajal kui
sama ringhäälinguorganisatsiooni
edastus maismaavõrgus ja
- esindamata õiguste omanikul on
igal ajal võimalik arvata oma teosed
kollektiivlepingu laiendusalast välja
ja
teostada
oma
õigusi
individuaalset või kollektiivselt.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2
alusel esindataval õiguste omajal on
samad õigused ning kohustused kui
sellel
õiguste
omajal,
keda
kollektiivse
esindamise
organisatsioon liikme- või muu
lepingu alusel esindab.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2
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2001/29/EÜ Art 6 Tehniliste
meetmetega seotud kohustused
1. Liikmesriigid näevad ette piisava
õiguskaitse mis tahes tõhusatest
tehnilistest
meetmetest
kõrvalehoidmise
vastu,
kui
asjaomase teo sooritanud isik on või
põhjendatult peab olema teadlik
taotletavast
eesmärgist.

WPPT Art 18 Lepinguosalised
sätestavad asjakohase õiguskaitse ja
tõhusad sanktsioonid juhuks, kui
kõrvaldatakse tõhusad tehnilised
vahendid, mida teose esitajad või
fonogrammitootjad
kasutavad
seoses käesoleva lepingu järgsete
õiguste teostamisega ning mis
piiravad esituse ja fonogrammi
suhtes tegusid, mida pole lubanud
teose esitaja või fonogrammitootja
või mis pole lubatud seadusega.

KOMMENTAAR

alusel esindatav õiguste omaja võib
nõuda kollektiivse esindamise
organisatsiooni ja õiguste kasutaja
vahelisest lepingust tulenevate
õiguste tunnustamist ja õigustele
vastavate kohustuste täitmist kolme
aasta jooksul alates õiguste objekti
kasutamise päevast.
(5) Õiguse omajal, keda kollektiivse
esindamise organisatsioon esindab
käesolevas paragrahvis sätestatud
korras, on igal ajal õigus nõuda
sellise esindamise lõpetamist ja
teostada oma õigusi individuaalselt
või kollektiivselt.
§ 75. Tehniline kaitsemeede

§ 80.3. Tehniline kaitsemeede

(1) Õiguste omajad võivad oma
õiguste kaitseks teosele või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektile
lisada
tehnilisi
kaitsemeetmeid.
Tehniliste
kaitsemeetmete kasutamisel on
õiguste omajad kohustatud ära
märkima õiguste objekti tehniliste
kaitsemeetmetega lubatud, piiratud
ja keelatud kasutamise võimalused .

(1) Autorid ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajad võivad
oma õiguste kaitseks teosele või
kaasnevate õiguste objektile lisada
tehnilisi kaitsemeetmeid.

(2)
Tehniline
kaitsemeede
käesoleva seaduse tähenduses on
mis tahes tehnoloogia, seade või
komponent,
mille
eesmärk
tavapärase toimimise puhul on
takistada või piirata õiguste
objektiga
seotud
toiminguid,
milleks õiguste omaja ei ole luba
andnud.

(2)
Tehniline
kaitsemeede
käesoleva seaduse tähenduses on
mis tahes tehnoloogia, seade või
komponent,
mille
eesmärk
tavapärase toimimise puhul on
takistada
või
piirata
teose,
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti või andmebaasiga käesoleva
seaduse 8.1 . peatüki mõistes seotud
toiminguid, milleks autoriõiguse
omaja, autoriõigusega kaasnevate
õiguste omaja või andmebaasi

2. Liikmesriigid näevad ette
nõuetekohase õiguskaitse selliste
seadmete,
toodete
või
komponentide tootmise, impordi,
levitamise, müügi, rentimise, müügi
või
rentimise
eesmärgil
reklaamimise või kaubanduslikul
eesmärgil omamise ning selliste
teenuste pakkumise vastu:
a) mida edendatakse, reklaamitakse
või
turustatakse
tõhusatest
tehnilistest
meetmetest
kõrvalehoidmiseks,
b)
millel
puudub
muu
märkimisväärne äriline tähtsus

WCT Artikkel 11 Tehniliste
meetmetega seotud kohustused
Lepinguosalised
peavad
ette
nägema küllaldase õiguskaitse ja
mõjusad
õiguskaitsevahendid
sellistest mõjusatest tehnilistest
meetmetest kõrvalehoidmise vastu,
mida autorid kasutavad oma
käesoleva lepingu või Berni
konventsiooni kohaste õiguste
teostamisega seoses ja mis piiravad

127

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

tegija käesoleva seaduse 8.1 .
peatüki mõistes ei ole luba andnud.

peale
tõhusatest
tehnilistest
meetmetest kõrvalehoidmise või
c) mis on eelkõige kavandatud,
valmistatud,
kohandatud
või
osutatud tõhusatest tehnilistest
meetmetest kõrvalehoidmiseks või
selle soodustamiseks.
3.
Käesoleva
direktiivi
kohaldamisel
hõlmab
termin
"tehnilised meetmed" mis tahes
tehnoloogiat,
seadet
või
komponenti,
mille
eesmärk
tavapärase toimimise puhul on
takistada või piirata teoste või
muude
objektidega
seotud
toiminguid, milleks autoriõiguse
või sellega kaasnevate õiguste
valdaja või direktiivi 96/9/EÜ III
peatükis sätestatud sui generis
õiguse valdaja ei ole luba andnud.
Tehnilised meetmed on tõhusad
juhul,
kui
õiguste
valdajad
kontrollivad kaitstud teose või muu
objekti kasutamist kaitse eesmärki
täitva juurdepääsu kontrolli või
kaitsevahendi abil, näiteks teose või
muu
objekti
krüpteerimise,
skrambleerimise või muul viisil
muutmise
või
kopeerimiskaitsemehhanismi abil.
4. Olenemata lõikega 1 ettenähtud
õiguskaitsest võivad liikmesriigid
vabatahtlike meetmete, sealhulgas
õiguste
valdajate
ja
teiste
asjaomaste
isikute
vaheliste
lepingute puudumise korral võtta
asjakohaseid meetmeid tagamaks,
et õiguste valdajad teeksid artikli 5
lõike 2 punktide a, c, d või e või
lõike 3 punktide a, b või e kohastest
siseriiklike
õigusaktidega

nende
teoste
osas
selliseid
toiminguid,
mida
asjaomased
autorid või õigusaktid ei luba.

(3)
Tehnilise
kaitsemeetmega
kontrollivad
õiguste
omajad
kaitstud õiguste objekti kasutamist
kaitse eesmärki täitva juurdepääsu
kontrolli või kaitsevahendi abil
(krüpteerimise, skrambleerimise või
muul
viisil
muutmise
või
kopeerimiskaitsemehhanismi abil).
Kaitse alla kuuluvad õiguste
omajate
poolt
vabatahtlikult
rakendatud
tehnilised
kaitsemeetmed,
sealhulgas
vabatahtlike lepingute täitmiseks
rakendatud meetmed.

(3)
Tehnilise
kaitsemeetmega
kontrollivad
õiguste
omajad
kaitstud teose või autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objekti
kasutamist kaitse eesmärki täitva
juurdepääsu
kontrolli
või
kaitsevahendi abil (krüpteerimise,
skrambleerimise või muul viisil
muutmise
või
kopeerimiskaitsemehhanismi abil).
Kaitse alla kuuluvad õiguste
omajate
poolt
vabatahtlikult
rakendatud
tehnilised
kaitsemeetmed,
sealhulgas
vabatahtlike lepingute täitmiseks
rakendatud meetmed.

(4) Käesoleva seaduse paragrahviga
43, paragrahviga 44, paragrahvi 45
punktidega 2, 4 ja 5, paragrahviga
48 ning paragrahviga 53 lubatud
õiguste objekti vaba kasutamise
juhtudel peab õiguste omaja
kohaldama
õiguste
objektile
selliseid
meetmeid,
mis
võimaldavad vabaks kasutamiseks
õigustatud isikul kasutada õiguste
objekti ulatuses, mis on vajalik
vabaks kasutamiseks seadusega
ettenähtud juhtudel ja tingimusel, et
vabaks kasutamiseks õigustatud
isikutel oleks seaduslik juurdepääs
kaitstud õiguste objektile. Kui
õiguste objekti vabaks kasutamiseks
õigustatud isik ning õiguste omaja
ei saavuta mõistliku aja jooksul
kokkulepet vastavate meetmete
kohaldamise osas, on õiguste

(4) Käesoleva seaduse §-ga 18, § 19
punktidega 2, 3, 5 ja 6 ning §-dega
20 ja 23 lubatud teose ja § 75 1.
lõike punktides 1, 2, 5 ja 6 lubatud
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti vaba kasutamise juhtudel
peab õiguste omaja kohaldama oma
teosele
või
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
objektile
selliseid
meetmeid,
mis
võimaldavad
teose
vabaks
kasutamiseks õigustatud isikul
kasutada teost või autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekti ulatuses,
mis on vajalik vabaks kasutamiseks
seadusega ettenähtud juhtudel ja
tingimusel, et vabaks kasutamiseks
õigustatud isikutel oleks seaduslik
juurdepääs kaitstud teosele või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektile.
Kui
teose
või
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objekti
vabaks
kasutamiseks
õigustatud isikul õigus pöörduda
autoriõiguse asjatundjate komisjoni
poole
käesoleva
seaduse
paragrahvis 82 toodud tingimustel.

autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti
vabaks
kasutamiseks
õigustatud isik ning õiguste omaja
ei saavuta mõistliku aja jooksul
kokkulepet vastavate meetmete
kohaldamise osas, on teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti
vabaks
kasutamiseks
õigustatud isikul õigus pöörduda
autoriõiguse asjatundjate komisjoni
poole käesoleva seaduse §-s 87
toodud tingimustel.

ettenähtud erandist või piirangust
kasusaajatele
kättesaadavaks
nimetatud erandist või piirangust
kasusaamise
abinõud
sellises
ulatuses, kui on vaja nimetatud
erandist
või
piirangust
kasusaamiseks, ning mille puhul
kasusaaja omandab seaduspärase
juurdepääsu asjaomasele kaitstud
teosele või objektile.

(5) Käesoleva paragrahvi lõiget 4 ei
kohaldata
nende
teoste
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektide suhtes, mis on tehtud
üldsusele kättesaadavaks lepingu
alusel sellisel viisil, et isik saab neid
kasutada individuaalselt valitud
kohas ja ajal.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõiget
ei kohaldata nende teoste ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektide suhtes, mis on tehtud
üldsusele kättesaadavaks lepingu
alusel sellisel viisil, et isik saab neid
kasutada individuaalselt valitud
kohas ja ajal.

(6) Käesolevat paragrahvi ei
kohaldata arvutiprogrammidele.

(6) Käesolevat paragrahvi ei
kohaldata arvutiprogrammidele.

RAHVUSVAHELINE LEPING
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Liikmesriik võib selliseid meetmeid
võtta ka artikli 5 lõike 2 punkti b
kohasest erandist või piirangust
kasusaaja osas, välja arvatud juhul,
kui õiguste valdaja ei ole juba
teinud
võimalikuks
isiklikuks
kasutamiseks
reprodutseerimist
ulatuses, mis on vajalik asjaomasest
erandist
või
piirangust
kasusaamiseks, ja kooskõlas artikli
5 lõike 2 punkti b või lõike 5
sätetega, ilma et see takistaks
õiguste valdajat võtmast nimetatud
sätetele vastavaid asjakohaseid
meetmeid reproduktsioonide arvu
kohta.
Õiguste valdajate vabatahtlikult
rakendatud tehnilised meetmed,
sealhulgas vabatahtlike lepingute
täitmiseks rakendatud meetmed,
ning
liikmesriikide
võetud
meetmete
kohaldamiseks
rakendatud tehnilised meetmed on
lõikes 1 sätestatud õiguskaitse all.
Esimese ja teise lõigu sätteid ei
kohaldata teoste ja muude objektide
suhtes, mis tehakse üldsusele
kättesaadavaks
lepingulistel
tingimustel ning sellisel viisil, et
isik saab neile juurde pääseda enda
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valitud kohas ja enda valitud ajal.
Käesoleva artikli kohaldamisel koos
direktiividega 92/100/EMÜ ja
96/9/EÜ, kohaldatakse käesolevat
lõiget mutatis mutandis
§ 76. Õiguste teostamist käsitlev
teave

§ 80.4. Õiguste teostamist käsitlev
teave

(1)
Õiguste
omajad
võivad
avaldatud
teostele
või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektidele lisada õiguste teostamist
käsitlevat teavet.

(1) Autorid ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajad võivad
avaldatud teostele või kaasnevate
õiguste objektidele lisada õiguste
teostamist käsitlevat teavet.

(2) Õiguste teostamist käsitlev
teave käesoleva seaduse tähenduses
on õiguste omajate esitatav mis
tahes teave, mis määratleb õiguste
objekti või nende kasutamise
tingimused, identifitseerib õiguste
omaja, samuti sellist informatsiooni
sisaldavaid numbrid või koodid.

(2) Õiguste teostamist käsitlev
teave käesoleva seaduse tähenduses
on õiguste omajate esitatav mis
tahes teave, mis määratleb teose,
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti või andmebaasi käesoleva
seaduse 8.1 . peatüki mõistes või
nende
kasutamise
tingimused,
identifitseerib autori, autoriõigusega
kaasnevate õiguste omaja või
andmebaasi tegija 8.1 . peatüki
mõistes, samuti loetakse õiguste
teostamist
käsitlevaks
teabeks
sellist informatsiooni sisaldavaid
numbreid või koode.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1
kohaldatakse üksnes juhul, kui
õiguste teostamist käsitlev teave
kuulub õiguste objekti juurde või
esitatakse
samal ajal
nende
üldsusele suunamisega.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõiget
kohaldatakse üksnes juhul, kui
õiguste teostamist käsitlev teave
kuulub
teose,
autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekti või
andmebaasi käesoleva seaduse 8^1 .
peatüki
mõistes
juurde
või
esitatakse
samal
ajal nende
üldsusele suunamisega.

2001/29/EÜ
Art
7
Õiguste
teostamist käsitleva teabega seotud
kohustused
1. Liikmesriigid näevad ette piisava
õiguskaitse kõikide isikute vastu,
kes teadlikult ning loata sooritavad
järgmisi toiminguid:
a) kõrvaldavad või muudavad
elektroonilist õiguste teostamist
käsitlevat teavet;
b) levitavad, impordivad levitamise
eesmärgil,
annavad
eetrisse,
edastavad või teevad üldsusele
kättesaadavaks käesoleva direktiivi
või direktiivi 96/9/EÜ III peatüki
kohaselt kaitstud teoseid või muid
objekte, millelt on loata eemaldatud
õiguste
teostamist
käsitlev
elektrooniline teave või on seda
muudetud,
kui nimetatud isik teab või
põhjendatult peab teadma, et ta
selliselt tegutsedes kutsub esile mis
tahes autoriõiguse või sellega
seaduste
kohaselt
kaasnevate
õiguste või direktiivi 96/9/EÜ III
peatükis sätestatud sui generis
õiguse rikkumise või võimaldab,
soodustab või varjab seda.
2.
Käesoleva
direktiivi
kohaldamisel tähendab "õiguste
teostamist käsitlev teave" õiguste
valdajate esitatavat mis tahes teavet,
mis
identifitseerib
käesolevas
direktiivis osutatud või direktiivi

WPPT Art 19 (1) Lepinguosalised
näevad ette asjakohased ja tõhusad
sanktsioonid iga isiku vastu, kes
tahtlikult paneb toime mõne
järgmise
teo,
teades
või
tsiviilõiguslike
vahendite
kohaldamise
puhul
omades
küllaldast alust teada, et see toob
kaasa, võimaldab, hõlbustab või
varjab mis tahes käesolevas
lepingus
käsitletud
õiguse
rikkumist:
(i) mis tahes elektroonilist õiguste
teostamist käsitleva teabe ilma loata
kõrvaldamine või muutmine;
(ii) esituse või fikseeritud esituse
koopia või fonogrammi ilma loata
levitamine,
importimine
levitamiseks,
ülekandmine
edastamine või avalikustamine või
üldsusele kättesaadavaks tegemine,
teades, et elektrooniline õiguste
teostamist käsitlev teave on ilma
loata kõrvaldatud või muudetud.
WPPT Art 19 (2) Õiguste
teostamist käsitlev teave käesoleva
artikli tähenduses on teose esitajat,
esitust,
fonogrammitootjat,
fonogrammi ning esituses või
fonogrammis sisalduva mis tahes
õiguse omanikku identifitseeriv
teave või teave esituse või
fonogrammi kasutamise tingimuste
kohta,
samuti
sellist
teavet
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96/9/EÜ III peatükis sätestatud sui
generis õigusega hõlmatud teose
või muu objekti, selle autori või
muu õiguste valdaja, või teavet
teose või muu objekti kasutamise
tingimuste kohta, samuti sellist
teavet sisaldavaid numbreid või
koode.
Esimest lõiku kohaldatakse üksnes
juhul, kui nimetatud infokogumid
kuuluvad käesolevas direktiivis
osutatud või direktiivi 96/9/EÜ III
peatükis sätestatud sui generis
õigusega hõlmatud teose või muu
objekti juurde või esitatakse samal
ajal nende edastamisega üldsusele.

väljendavad numbrid ja koodid, kui
mõni kõnealune teabeelement on
lisatud fikseeritud esituse koopiale
või fonogrammile või ilmub seoses
fikseeritud esituse või fonogrammi
üldsusele
edastamisega
või
üldsusele
kättesaadavaks
tegemisega.

KOMMENTAAR

WCT
Artikkel
12
Õiguste
teostamist käsitleva teabega seotud
kohustused
1. Lepinguosalised peavad ette
nägema küllaldased ja tulemuslikud
õiguskaitsevahendid iga isiku vastu,
kes teeb teadlikult mis tahes
järgmise
teo
või
kellel
tsiviilõiguskaitsevahendite osas on
põhjust tegu korda saates teada, et
see põhjustab, võimaldab, hõlbustab
või varjab käesoleva lepinguga või
Berni konventsiooniga hõlmatud
mis tahes õiguse rikkumist:
i) õiguste teostamist käsitleva
elektroonilise teabekõrvaldamine
või muutmine ilma loata;
ii) teoste või nende koopiate
levitamine,
import
levitamise
eesmärgil, üldsusele edastamine kas
ringhäälingusaadetes või muul
viisil, teades, et õiguste teostamist
käsitlevat elektroonilist teavet on
kõrvaldatud või muudetud ilma
loata.
2. Käesolevas artiklis tähendab
“õiguste teostamist käsitlev teave”
teost, teose autorit või teosega
seotud
õiguse
valdajat
kindlakstegevat teavet või teavet
teose kasutamistingimuste kohta
ning seda esindavaid numbreid või
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koode, kui see on lisatud
teosekoopiale või ilmub seoses
teose edastamisega üldsusele.
§
77.
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
pärimine

§
36.
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
pärimine

(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste pärimine toimub
vastavalt pärimisseaduse sätetele
seaduse või pärandaja viimse tahte
avalduse järgi.

(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste pärimine toimub
vastavalt pärimisseaduse üldsätetele
seaduse või pärandaja viimse tahte
avalduse järgi.

(2) Autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste seadusjärgsele
pärijale lähevad vastava õiguse
kehtivuse tähtajaks üle varalised
õigused ning õigus teostada
käesoleva seaduse paragrahvi 12
lõike 1 punktides 3 ja 4 ning
paragrahvi 27 punktis 3 nimetatud
isiklikke õigusi , kui viimse tahte
avaldusega ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste seadusjärgsele
pärijale lähevad vastava õiguse
kehtivuse tähtajaks üle varalised
õigused ning käesoleva seaduse §
12 1. lõike punktides 4–6 ning § 66
punktis 4 nimetatud isiklikud
õigused,
kui
viimse
tahte
avaldusega ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Riigile pärimise teel üle läinud
õigusi
teostab
Kultuuriministeerium.

(3) Riigile pärimise teel üle läinud
autoriõigust
ja
autoriõigusega
kaasnevaid
õigusi
teostab
Kultuuriministeerium.

(4) Kultuuriministeeriumil on õigus
riigile pärimise teel üle läinud
õiguste teostamisest saadud tasu
kasutada stipendiumi maksmiseks.

(4) Kultuuriministeeriumil on õigus
riigile pärimise teel üle läinud
autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste teostamisest
saadud tasu kasutada stipendiumi
maksmiseks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4
alusel võib stipendiumi maksta

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike
alusel võib stipendiumi maksta
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üliõpilasele, kelle õppe- või
loominguline tegevus on seotud
õiguste
pärandaja
loomevaldkonnaga,
eesmärgiga
toetada nimetatud tegevust ning
enesetäiendamist.

üliõpilasele, kelle õppe- või
loominguline tegevus on seotud
autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate
õiguste
pärandaja
loomevaldkonnaga,
eesmärgiga
toetada nimetatud tegevust ning
enesetäiendamist.

(6) Kultuuriminister kehtestab
määrusega stipendiumi taotlemise
ja maksmise korra.

(6) Kultuuriminister kehtestab
määrusega stipendiumi taotlemise
ja maksmise korra.

(7)
Kultuuriminister
kinnitab
käskkirjaga stipendiumi suuruse.

(7)
Kultuuriminister
kinnitab
käskkirjaga stipendiumi suuruse.

(8) Riigile pärimise teel üle läinud
õiguste teostamisest saadud tasust
võib maha arvata tasu kogumise
korraldamisega seotud kulud.

(8) Riigile pärimise teel üle läinud
autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste teostamisest
saadud tasust võib maha arvata tasu
kogumise korraldamisega seotud
kulud.
§ 80.1. Piraatkoopia

§
78.
Piraatkoopia
piraatkoopiaga kauplemine

ja

(1) Piraatkoopia käesoleva seaduse
tähenduses on õiguste objekti mis
tahes vormis ilma õiguste omaja
loata mis tahes riigis tehtud koopia
ühes vastava pakendiga või ilma
selleta.

(1) Piraatkoopia käesoleva seaduse
tähenduses
on
teose
või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti mis tahes vormis ilma teose
autori, tema õiguste omaja või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omaja loata mis tahes riigis
reprodutseeritud
koopia
ühes
vastava pakendiga või ilma selleta.

(2) Piraatkoopiaks loetakse ka
õiguste objekti selline koopia, mis
on tehtud välisriigis õiguste omaja
loal, kuid mida levitatakse või
kavatsetakse
levitada
Eesti
Vabariigis ilma õiguste omaja loata.

(2) Piraatkoopiaks loetakse ka teose
või autoriõigusega
kaasnevate
õiguste objekti selline koopia, mis
on reprodutseeritud välisriigis teose
autori, tema õiguste omaja või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omaja loal, kuid mida levitatakse
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BK Art 16 (1) Teose ebaseaduslike
koopiate
suhtes
kohaldatakse
konfiskeerimist igas Liitu kuuluvas
riigis, kus teosel on õiguslik kaitse.
BK Art 16 (2) Eelmise lõike sätteid
kohaldatakse
samuti
reproduktsioonide
suhtes,
mis
pärinevad riigist, kus teost ei kaitsta
või kus selle kaitse on lõppenud.
BK Art 16 (3) Konfiskeerimist
teostatakse vastavalt iga riigi
seadusandlusele.

Konfiskeerimise nõue on kehtivas
AutÕS olemas (§ 85), eelnõus ei ole
peetud vajalikuks piraatkoopia
tuvastamist puudutavaid nõudeid
sätestada. Seega jääb küsimus
menetlusõiguse valdkonda.

133

EELNÕU SÄTE

KEHTIV SÄTE

EL DIREKTIIV

RAHVUSVAHELINE LEPING

KOMMENTAAR

või kavatsetakse levitada Eestis
ilma autori, tema õiguste omaja või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
omaja loata.
(3) Piraatkoopiaga kauplemiseks
loetakse
piraatkoopia
müüki,
rentimist, müügile pakkumist või
rendile
pakkumist,
samuti
piraatkoopia ladustamist, hoidmist
või
edasitoimetamist
ärilisel
eesmärgil.

§ 80.2. Piraatkoopiaga kauplemine
Piraatkoopiaga
kauplemiseks
loetakse
piraatkoopia
müük,
rentimine, müügile pakkumine või
rendile
pakkumine,
samuti
piraatkoopia ladustamine, hoidmine
või
edasitoimetamine
ärilisel
eesmärgil.

§ 79. Õiguste teostamist käsitleva
teabe
kõrvaldamine
või
muutmine

§ 81.2. Õiguste teostamist käsitleva
teabe kõrvaldamine või muutmine

(1) Autori või autoriõigusega
kaasnevate õiguste omaja õiguste
teostamist käsitleva elektroonilise
teabe muutmise või kõrvaldamise
eest, kui see on toime pandud
kaubandusliku tegevusena kasu
saamiseks –
karistatakse rahatrahviga kuni
100 trahviühikut.

(1) Autori või autoriõigusega
kaasnevate õiguste omaja õiguste
teostamist käsitleva elektroonilise
teabe muutmise või kõrvaldamise
eest;
samuti
teose
või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti või andmebaasi, millelt on
loata kõrvaldatud õiguste teostamist
käsitlev teave või on seda
muudetud, levitamise, edastamise,
üldsusele suunamise, üldsusele
kättesaadavaks tegemise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik Karistatakse rahatrahviga kuni
32 000 eurot.

(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32
000 eurot.

§ 82. Autoriõiguse komisjon

§ 87. Autoriõiguse komisjon

(1)

Justiitsministeeriumi

juurde

(1)

Justiitsministeeriumi

juurde
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luuakse autoriõiguse komisjon
(edaspidi komisjon), mis tegutseb
asjatundjate komisjoni õigustes.
Vabariigi
Valitsus
nimetab
komisjoni liikmed viieaastaseks
perioodiks. Komisjon:
1)
jälgib
autoriõiguse
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
kaitse taseme vastavust Eesti
Vabariigi
poolt
võetud
rahvusvahelistele kohustustele;
2)
analüüsib
õigusaktide
kohaldamise praktikat autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
õiguste valdkonnas;
3)
teeb
autoriõiguse
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
valdkonnas Vabariigi Valitsusele
ettepanekuid
õigusaktide
täiendamiseks ja muutmiseks ning
ühinemiseks
rahvusvaheliste
lepingutega;
4)
lahendab
lepitamise
teel
lepitusseaduses sätestatud korras
vaidlevate
poolte
taotlusel
autoriõigusega ja autoriõigusega
kaasnevate
õigustega
seotud
vaidlusi;
5)
lahendab
lepitamise
teel
lepitusseaduses sätestatud korras
käesoleva seaduse paragrahvi 75
lõike 4 alusel esitatud avaldusi
õiguste
objekti
teatud
vaba
kasutamise juhtude võimaldamiseks
kohaldatavate meetmete osas. Kui
vastavasisulise
vaidluse
lahendamiseks on üks
pool
autoriõiguse asjatundjate komisjoni
poole pöördunud, on pooled
kohustatud
astuma
läbirääkimistesse
komisjoni

luuakse autoriõiguse komisjon
(edaspidi komisjon), mis tegutseb
asjatundjate komisjoni õigustes.
Vabariigi
Valitsus
nimetab
komisjoni liikmed viieaastaseks
perioodiks. Komisjon:
1)
jälgib
autoriõiguse
ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste
kaitse taseme vastavust Eesti
Vabariigi
poolt
võetud
rahvusvahelistele kohustustele;
2) analüüsib autoriõigusaktide
kohaldamise praktikat;
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3) teeb Vabariigi Valitsusele
ettepanekuid
autoriõigusaktide
täiendamiseks ja muutmiseks ning
ühinemiseks
rahvusvaheliste
lepingutega;

4) lahendab vaidlevate poolte
taotlusel
autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
õigustega seotud vaidlusi poolte
lepitamise teel;
4.1) lahendab lepitamise teel
lepitusseaduses sätestatud korras
käesoleva seaduse § 80.3 4. lõike
alusel esitatud avaldusi teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste
objekti teatud vaba kasutamise
juhtude
võimaldamiseks
kohaldatavate meetmete osas. Kui
vastavasisulise
vaidluse
lahendamiseks on üks
pool
autoriõiguse asjatundjate komisjoni
poole pöördunud, on pooled
kohustatud
astuma
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vahendusel ja pidama läbirääkimisi
heas usus. Pooled ei tohi vältida
läbirääkimistesse astumist ega
läbirääkimisi takistada ilma mõjuva
põhjuseta;

läbirääkimistesse
komisjoni
vahendusel ja pidama läbirääkimisi
heas usus. Pooled ei tohi vältida
läbirääkimistesse astumist ega
läbirääkimisi takistada ilma mõjuva
põhjuseta;
5) täidab muid Vabariigi Valitsuse
poolt antud ülesandeid.

6) täidab muid Vabariigi Valitsuse
poolt antud ülesandeid.
(2) Autoriõiguse komisjon on
lepitusorgan lepitusseaduse § 19
tähenduses. Menetlusele komisjonis
kohalduvad lepitusseaduse sätted
käesolevas seaduses sätestatud
erisustega. Vaidluse lahendamisel
autoriõiguse
komisjoni
poolt
tegutseb komisjon koosseisus, mille
sõltumatus ja erapooletus on
väljaspool mõistlikku kahtlust.
Vajadusel
kaasatakse
justiitsministri
korraldusega
komisjoni tegevusse sõltumatuid
eksperte väljastpoolt komisjoni.

(1.1) Autoriõiguse komisjon on
lepitusorgan lepitusseaduse § 19
tähenduses. Komisjonis toimuvale
menetlusele
kohaldatakse
lepitusseaduse sätteid käesolevas
seaduses sätestatud erisustega.
Vaidluse lahendamisel autoriõiguse
komisjoni poolt tegutseb komisjon
koosseisus, mille sõltumatus ja
erapooletus
on
väljaspool
mõistlikku kahtlust. Vajadusel
kaasatakse
justiitsiministri
korraldusega komisjoni tegevusse
sõltumatuid eksperte väljastpoolt
komisjoni.

§ 83. Läbirääkimised ja vaidluste
lahendamine ainult kollektiivse
esindamise
organisatsioonide
kaudu teostatavate õiguste puhul

§ 87.1. Läbirääkimised ja vaidluste
lahendamine ainult kollektiivse
esindamise organisatsioonide kaudu
teostatavate õiguste puhul

(1)
Käesoleva
seaduse
paragrahvides 73 ja 74 toodud
juhtudel on kollektiivse esindamise
organisatsioon ja õiguste objekti
kasutaja
kohustatud
astuma
läbirääkimistesse
ja
pidama
läbirääkimisi heas usus. Pooled ei
tohi
vältida
läbirääkimistesse
astumist ega tohi läbirääkimisi
takistada ilma mõjuva põhjuseta.

(1) Käesoleva seaduse § 76 3.
lõikes nimetatud juhtudel on
kollektiivse
esindamise
organisatsioon
ja
kasutaja
kohustatud
astuma
läbirääkimistesse
ja
pidama
läbirääkimisi heas usus. Pooled ei
tohi
vältida
läbirääkimistesse
astumist ega tohi läbirääkimisi
takistada ilma mõjuva põhjuseta.
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Direktiivi 93/83/EMÜ Art 11
1. Kui ringhäälingusaate kaabli
kaudu edastamise loa kohta ei ole
sõlmitud
kokkulepet,
tagavad
liikmesriigid, et kumbki osapool
võib kasutada ühe või mitme
vahendaja abi.
2. Vahendajate ülesanne on abistada
läbirääkimiste käigus. Lisaks sellele
võivad nad esitada osapooltele oma
ettepanekuid.
3. Eeldatakse, et kõik osapooled on
lõikes 2 osutatud ettepaneku heaks
kiitnud, kui keegi neist ei ole kolme
kuu jooksul oma vastuseisu
väljendanud. Ettepanekutest ja
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(2) Pool, kes ei täida käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatud
kohustust, on kohustatud teisele
poolele hüvitama sellega seonduva
kahju.

(2) Pool, kes ei täida käesoleva
paragrahvi 1. lõikes sätestatud
kohustust, on kohustatud teisele
poolele hüvitama sellega seonduva
kahju.

(3) Kui kollektiivse esindamise
organisatsioon ja kasutaja ei ole
saavutanud kokkulepet, on ühel või
mõlemal poolel õigus pöörduda
vaidluse lahendamiseks lepitaja
poole.
Lepitajaks
võib
olla
autoriõiguse komisjon või poolte
valitud üks või mitu isikut, kes
vastavad lepitusseaduse § 3 toodud
tingimustele.
Menetlusele
kohalduvad lepitusseaduse sätted
käesolevas seaduses sätestatud
erisustega.

(3) Kui kollektiivse esindamise
organisatsioon ja kasutaja ei ole
saavutanud kokkulepet, on ühel või
mõlemal poolel õigus pöörduda
vaidluse lahendamiseks lepitaja
poole.
Lepitajaks
võib
olla
autoriõiguse komisjon või poolte
valitud üks või mitu isikut, kes
vastavad lepitusseaduse §-s 3
toodud tingimustele. Menetlusele
kohaldatakse lepitusseaduse sätteid
käesolevas seaduses sätestatud
erisustega.

võimalikust
vastuseisust
neile
teatatakse asjaomastele osapooltele
kooskõlas
õigusdokumentide
kättetoimetamise
suhtes
kohaldatavate eeskirjadega.
4. Vahendajad tuleb valida selliselt,
et ei oleks põhjust kahelda nende
sõltumatuses ja erapooletuses.

§ 84. Enne 12. detsembrit 1992. a.
loodud
teose,
esituse,
helisalvestise, film ning raadio- ja
televisioonisaate kasutamine

§ 88. Enne käesoleva seaduse
jõustumist loodud teoste ja teoste
esitajate, fonogrammitootjate ning
televisioonija
raadioteenuse
osutajate poolt loodud resultaatide
kaitse

(1) Käesolev seadus laieneb ka
teosele, esitusele, helisalvestisele,
filmile
ning
raadioja
televisioonisaade, mis on loodud
enne 12. detsembrit 1992. a.

(1) Käesolev seadus laieneb ka
nendele teostele ja teose esitajate,
fonogrammitootjate
ning
televisioonija
raadioteenuse
osutajate
poolt
loodud
resultaatidele, mis on loodud enne
1992. aasta 12. detsembrit.

(2) Ajavahemikul 16. juunist 1940.
a kuni 12. detsembrini 1992. a
loodud teose autori ja esitaja
isiklikud ja varalised õigused
kuuluvad autorile ja esitajale.
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Direktiivi 93/83/EMÜ Art 12(1)
Liikmesriigid tagavad vastavalt
vajadusele
kas
tsiviilvõi
haldusõigusega,
et
osapooled
alustavad ja peavad kaabli kaudu
taasedastamise luba käsitlevaid
läbirääkimisi heas usus ega välista
ega takista läbirääkimisi ilma
piisava põhjenduseta.

2006/115/EÜ Artikkel 11 Ajaline
kohaldatavus
1.
Käesolevat
direktiivi
kohaldatakse kõigi selles direktiivis
osutatud autoriõigusega kaitstud
teoste, esituste, fonogrammide,
ringhäälingusaadete
ja
esmasalvestuste suhtes, mis olid
liikmesriikide
autoriõigust
ja
sellega
kaasnevaid
õigusi
käsitlevate õigusaktide kohaselt
kaitstud 1. juulil 1994 või mis
vastasid sel kuupäeval käesolevas
direktiivis
sätestatud
kaitse
tingimustele.
2. Käesoleva direktiivi kohaldamine
ei mõjuta enne 1. juulil 1994
toimunud kasutamist.
3. Liikmesriigid võivad sätestada, et
õiguste omanikud loetakse artikli 3
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(3) Ajavahemikul 16. juunist 1940.
a kuni 12. detsembrini 1992. a
loodud
filmitootja
õigused
kuuluvad filmitootjale või tema
õigusjärglasele ning raadio- ja
televisiooniteenuse
osutaja
varalised õigused kuuluvad Eesti
Rahvusringhäälingule.
(4) Ajavahemikul 16. juunist 1940.
a kuni 12. detsembrini 1992. a
loodud filmi autori ja esitaja
varalised
õigused
kuuluvad
filmitootjale
või
tema
õigusjärglasele.
(5) Ajavahemikul 16. juunist 1940.
a kuni 12. detsembrini 1992. a
loodud raadio- või televisioonisaate
autori ning esitaja varalised õigused
kuuluvad
Eesti
Rahvusringhäälingule.
(6) Käesoleva paragrahvi lõikeid 4
ja 5 ei kohaldata filmis või raadiovõi televisioonisaates sisalduvale
ilukirjandusteosele, muusikateosele
ja selle esitusele.
(7) Ajavahemikul 16. juunist 1940.
a kuni 12. detsembrini 1992. a
loodud filmi ning raadio- või
televisioonisaate kasutamise eest on
autoril ja esitajal õigus saada tasu
filmitootjalt
või
tema
õigusjärglaselt
ning
Eesti
Rahvusringhäälingult.
(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7
nimetatud tasu makstakse autorile
ja
esitajale,
kes
tegutses
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lõike 1 punktides a kuni d osutatud
objekti rentimise või laenutamise
loa andnuks, kui on tõestatud, et see
objekt oli tehtud kolmandatele
isikutele
kõnealusel
otstarbel
kättesaadavaks või omandatud enne
1. juulil 1994.
Eelkõige juhul, kui selline objekt on
digitaalselt salvestatud, võivad
liikmesriigid siiski sätestada, et
õiguste omanikel on õigus saada
piisavat
tasu
sellise
objekti
rentimise või laenutamise eest.
4. Liikmesriigid ei pea kohaldama
artikli 2 lõike 2 sätteid enne 1. juulil
1994 loodud kinematograafiliste ja
audiovisuaalsete teoste suhtes.
5. Ilma et see piiraks lõike 3
kohaldamist ning arvestades lõiget
7, ei mõjuta käesolev direktiiv enne
19. novembrit 1992 sõlmitud
lepinguid.
6. Arvestades lõike 7 sätteid, võivad
liikmesriigid sätestada, et kui
õiguste
omanikud
omandavad
käesoleva direktiivi rakendamiseks
vastuvõetud
siseriiklike
õigusnormidega uusi õigusi ning on
andnud loa teoste kasutamiseks
enne 1. juulil 1994, loetakse, et nad
on oma uued ainuõigused üle
andnud.
7. Enne 1. juulil 1994 sätestatud
lepingute
puhul
kohaldatakse
artiklis 5 sätestatud võõrandamatut
õigust õiglasele tasule ainult siis,
kui autorid või esitajad või nende
esindajad esitavad vastavasisulise
taotluse enne 1. jaanuari 1997. Kui
õiguste omanike vahel puudub
kokkulepe tasude määra üle, võivad
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autorilepingu alusel filmitootja või
Eesti Rahvusringhäälingu eelkäija
juures.
(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 7
nimetatud tasu saab koguda ainult
kollektiivse
esindamise
organisatsiooni kaudu.
(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 7
nimetatud tasu nõudeõigus on kolm
aastat alates filmi või raadio- või
televisioonisaate
salvestise
kasutamisest.
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kindlaks

2009/24/EÜ Artikkel 1 Kaitse
eesmärk
4. Käesoleva direktiivi sätteid
kohaldatakse ka enne 1. jaanuari
1993 loodud programmide suhtes,
ilma et see piiraks enne nimetatud
kuupäeva sooritatud toiminguid või
omandatud õigusi.

(11) Ajavahemikul 16. juunist
1940. a kuni 12. detsembrini 1992.
a salvestatud muusikateose ühise
esituse esitaja varalised õigused
kuuluvad
helisalvestise
tootja
õigusjärglasele.
(12) Käesoleva paragrahvi lõiget 11
ei kohaldata juhul kui vähemalt
50% ühistest esitajatest teostab
õigusi kollektiivse esindamise
organisatsiooni kaudu.
(13) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud
õiguste
objektide
kasutamisele kehtestatud nõuded ei
laiene juhtumitele, mil nende
kasutamine leidis aset enne 12.
detsembrit 1992. a.
Variant 2:
AutÕS § 84. Enne 12. detsembrit
1992. a. loodud teose, esituse,
helisalvestise, film ning raadio- ja
televisioonisaate kasutamine
(1) Käesolev seadus laieneb ka

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 10 Ajaline kohaldatavus
1. Kui 1. juulil 1995. aastal oli
liikmesriigis juba alanud kaitse
tähtaeg, mis on pikem kui
käesoleva direktiiviga ettenähtud
vastav tähtaeg, ei lühenda käesoleva
direktiivi mõju kõnealust kaitse
tähtaega selles liikmesriigis.
3. Käesolev direktiiv ei piira
kasutamist, mis on toimunud enne
lõikes 1 osutatud kuupäeva.
Liikmesriigid
võtavad
vastu
eelkõige
kolmandate
isikute
omandatud
õiguste
kaitseks
vajalikud sätted.

Ei ole üheselt selge, kuivõrd eelnõu
§ 84 katab antud direktiivi
rakendussätte. Vaja on eraldi üle
vaadata
kogu
eelnõu
rakendussätted.
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teosele, esitusele, helisalvestisele,
filmile
ning
raadioja
televisioonisaatele, mis on loodud
enne 12. detsembrit 1992. a.
(2) Enne 12. detsembrit 1992. a
loodud filmi autori ja esitaja
varalised
õigused
kuuluvad
autoritele ja esitajale.
(3) Enne 12. detsembrit 1992. a
loodud
filmitootja
õigused
kuuluvad filmitootjale või tema
õigusjärglasele ning raadio- ja
televisiooniteenuse
osutaja
varalised õigused kuuluvad Eesti
Rahvusringhäälingule.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud
õiguste
objektide
kasutamisele kehtestatud nõuded ei
laiene juhtumitele, mil nende
kasutamine leidis aset enne 12.
detsembrit 1992. a.
Variant 3:
§ 84. Enne käesoleva seaduse
jõustumist loodud teose, esituse,
helisalvestise, film ning raadio- ja
televisioonisaate kasutamine
(1) Käesolev seadus laieneb ka
teosele, esitusele, helisalvestisele,
filmile
ning
raadioja
televisioonisaatele, mis on loodud
enne 12. detsembrit 1992. a.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud
õiguste
objektide
kasutamisele kehtestatud nõuded ei
laiene juhtumitele, mil nende
kasutamine leidis aset enne 12.
detsembrit 1992. a.
§ 85. 12. detsembrist 1992 -
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XX.XX.XXXX (käesoleva seaduse
jõustumine)
loodud
õiguste
objekti kasutamine
(1) Ajavahemikus 12.12.1992XX.XX.XXXX (käesoleva seaduse
jõustumine)
loodud
õiguste
objektide
kasutamisele
kohaldatakse nende loomise ajal
kehtinud nõudeid (norme).
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud
õiguste
objektide
kasutamine peale XX.XX.XXXX
(käesoleva seaduse jõustumine)
toimub samuti nende loomise ajal
kehtinud nõuetele (normidele)
vastavalt.
Variant 2:
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud
õiguste
objektide
kasutamine peale XX.XX.XXXX
(käesoleva seaduse jõustumine)
toimub vastavalt käesoleva seaduse
nõutele.
§ XXXX. Seaduse mõnede sätete
kohaldamine

§ 881. Seaduse mõnede sätete
kohaldamine

(X) Käesoleva seaduse § 641, § 28
3.–6. lõike, § 74 1. lõike ning § 73
1. lõike p 3 sätteid kohaldatakse
esituste salvestiste ja fonogrammide
suhtes,
millega
seonduvad
esitajaõigused ja fonogrammitootja
õigused olid enne nimetatud sätete
jõustumist
kehtinud
seaduse
kohaselt 2011. aasta 31. oktoobri
seisuga 2013. aasta 1. novembril
endiselt kaitstud, ning esituste
salvestiste ja fonogrammide suhtes,
mis on tehtud pärast 2011. aasta 31.
oktoobrit.

(8) Käesoleva seaduse § 671, § 68
5.–8. lõike, § 74 1. lõike ning § 76
3. lõike sätteid kohaldatakse
esituste salvestiste ja fonogrammide
suhtes,
millega
seonduvad
esitajaõigused ja fonogrammitootja
õigused olid enne nimetatud sätete
jõustumist
kehtinud
seaduse
kohaselt 2011. aasta 31. oktoobri
seisuga 2013. aasta 1. novembril
endiselt kaitstud, ning esituste
salvestiste ja fonogrammide suhtes,
mis on tehtud pärast 2011. aasta 31.
oktoobrit.

2006/116/EÜ
+
2011/77/EL
Artikkel 10 Ajaline kohaldatavus
5. Artikli 3 lõikeid 1 kuni 2e 31.
oktoobrini 2011 kehtinud versioonis
kohaldatakse esituste salvestuste ja
fonogrammide suhtes, mille puhul
esitaja ja fonogrammitootja õigused
on nende sätete 30. oktoobril 2011
kehtinud versiooni kohaselt 1.
novembril 2013 endiselt kaitstud,
ning
esituste
salvestuste
ja
fonogrammide suhtes, mis tehakse
pärast nimetatud kuupäeva.
6. Artikli 1 lõiget 7 kohaldatakse
sõnalist
osa
hõlmavate
muusikateoste suhtes, mille puhul
vähemalt muusika või sõnad on
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kaitstud vähemalt ühes liikmesriigis
1. novembril 2013, ja sõnalist osa
hõlmavate muusikateoste suhtes,
mis on loodud pärast seda
kuupäeva.

142

Eelnõus ei kajastu tervenisti või osaliselt kehtiva autoriõiguse seaduse järgmised §-d: 131, 132, 14, 18, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 57, 71, 753 (1)
Eelnõus kajastuvad järgmised WCT sätted: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ülejäänud on kas liikmesriikidele suunatud või üldpõhimõtted (nt. efektiivse õiguskaitse
tagamine).
Eelnõus ei kajastu Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsiooni art. 5:
Artikkel 5
Kui osalisriik oma siseriikliku õiguse alusel nõuab fonogrammitootja kaitse tingimusena vorminõuete järgimist, siis loetakse need täidetuks, kui fonogrammi
kõik üldsusele levitatud õiguspärased koopiad või nende ümbrised kannavad tähist, mis koosneb sümbolist ja fonogrammi esmaavaldamise aastast ning mis on
paigutatud nõnda, et on selgesti näha, et õigused on kaitstud; kui koopial või selle ümbrisel ei ole tootjat, tema õigusjärglast või ainulitsentsi omanikku
märgitud (nime, kaubamärgi või muu kohase tähistuse abil), peab see tähis sisaldama ka tootja, tema õigusjärglase või ainulitsentsi omaniku nime.
Ka kehtivast õigusest ei ole AutÕS § 71 üle võetud.
Ei suutnud leida TRIPS art. 14 (4) ühtset vastet: „4. Artikli 11 sätted, mis käsitlevad arvutiprogramme, kehtivad mutatis mutandis fonogrammi tootjate ja kõigi
teiste fonogrammiga seotud õiguste valdajate kohta, nagu on ette nähtud liikme enda seaduses. Kui 15. aprillil 1994 on liikmel fonogrammide rentimise suhtes
jõus õigusevaldajate õiglase tasustamise süsteem, siis võib liige säilitada sellise süsteemi tingimusel, et fonogrammide rentimine ei hakka oluliselt kahjustama
õigusevaldajate ainuõigust reprodutseerimisele.“10

10

Artikkel 11. Rendiõigused
Vähemalt arvutiprogrammide ja kinematograafiateoste puhul tagab liige autoritele ja nende õigusjärglastele õiguse kas lubada või keelata nende autoriõigusega kaitstud tööde originaalide
või koopiate rentimist üldsusele. Liige on sellest kohustusest vabastatud kinematograafiateoste puhul, välja arvatud juhul, kui niisugune rentimine on viinud selliste tööde laiaulatuslikule
kopeerimisele, mis kahjustab oluliselt reprodutseerimise ainuõigust, mis vastav liige on andnud autoritele ja nende õigusjärglastele. Arvutiprogrammide puhul ei kehti see kohustus
rentimise kohta, milles programm ise ei ole rentimise peamine objekt.
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Eelnõus ei kajastus Tarkvaradirektiiv 2009/24/EÜ Artikkel 7 Kaitse erisätted
2009/24/EÜ Artikkel 7 Kaitse erisätted
Ilma et see piiraks artiklite 4, 5 ja 6 sätete kohaldamist, näevad liikmesriigid oma siseriiklike õigusaktide kohaselt ette vajalikud abinõud, mida võtta isikute
suhtes, kes on sooritanud järgmisi toiminguid:
a) sellise arvutiprogrammi koopia ringlusse laskmine, mille kohta on teada või on alust uskuda, et tegemist on piraatkoopiaga;
b) sellise arvutiprogrammi koopia valdamine kaubanduslikel eesmärkidel, mille kohta on teada või on alust uskuda, et tegemist on piraatkoopiaga;
c) selliste vahendite ringlusse laskmine või valdamine kaubanduslikel eesmärkidel, mille ainus kavandatud otstarve on soodustada arvutiprogrammi kaitsmiseks
kasutatud tehniliste vahendite loata kõrvaldamist või nendest kõrvalehoidmist.
2. Kõik arvutiprogrammi piraatkoopiad konfiskeeritakse kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusaktidega.
3. Liikmesriigid võivad ette näha ka kõigi lõike 1 punktis c osutatud vahendite konfiskeerimise.
Andmebaasidirektiiv
Otseselt vaste puudub järgmistele artiklitele:
96/9/EÜ Artikkel 2 Reguleerimisala piirangud
Käesolevat direktiivi kohaldatakse ilma niisuguseid ühenduse sätteid piiramata, mis käsitlevad:
a) arvutiprogrammide õiguskaitset;
b) rentimisõigust, laenutamisõigust ja teatavaid intellektuaalomandi valdkonda kuuluvaid autoriõigusega kaasnevaid õigusi;
c) autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kehtivuse tähtaega.
Artikkel 13
Muude õigusnormide kohaldamine
Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta sätteid, mis käsitlevad eriti andmebaasis sisalduvate andmete, teoste või muu materjaliga seotud autoriõigusi,
autoriõigusega kaasnevaid õigusi või muid õigusi või kohustusi, patendiõigusi, kaubamärke, disainilahenduse õigusi, rahvusliku rikkuse kaitset, konkurentsi
piiravat tegevust ja kõlvatut konkurentsi käsitlevaid seadusi, ärisaladust, turvalisust, konfidentsiaalsust, andmekaitset ja privaatsust, juurdepääsu riiklikele
dokumentidele ja lepinguõigust.
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NB: ei ole selge, kuidas art. 14 on kehtivas AutÕS-is kajastatud.

Artikkel 14
Ajaline kohaldamine
1. Käesolevas direktiivis ettenähtud kaitset kohaldatakse autoriõiguse osas ka andmebaasidele, mis on tehtud enne artikli 16 lõikes 1 nimetatud kuupäeva ja mis
sel kuupäeval vastavad käesoleva direktiivi nõuetele andmebaaside autoriõigusega kaitsmise osas.
2. Erandina lõikest 1, juhul kui liikmesriigis käesoleva direktiivi avaldamise kuupäeval autoriõigusega kaitstud andmebaas ei vasta artikli 3 lõikes 1 sätestatud
autoriõigusega kaitsmise kriteeriumidele, ei lühenda käesolev direktiiv selles liikmesriigis eespool mainitud kaitsekorra alusel antud kaitse järelejäänud
tähtaega.
3. Käesolevas direktiivis ettenähtud kaitset kohaldatakse artiklis 7 sätestatud õiguse osas ka andmebaasidele, mille tegemine on lõpetatud mitte varem kui
viisteist aastat enne artikli 16 lõikes 1 nimetatud kuupäeva ja mis sel kuupäeval vastavad artiklis 7 sätestatud nõuetele.
4. Lõigetes 1 ja 3 ettenähtud kaitse ei mõjuta enne nimetatud lõigetes mainitud kuupäeva tehtud toiminguid ega saadud õigusi.
5. Andmebaasi puhul, mille tegemine lõpetati mitte varem kui viisteist aastat enne artikli 16 lõikes 1 nimetatud kuupäeva, on artiklis 7 sätestatud õiguse
kehtivuse tähtaeg viisteist aastat, arvates nimetatud kuupäevale järgneva aasta 1. jaanuarist.
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Tähtaegade direktiiv
Ei ole selge, kas järgnev on üle võetud:
2006/116/EÜ + 2011/77/EL Artikkel 1 Autori õiguste ajaline kehtivus
6. Kui teose kaitse tähtaega ei arvestata autori või autorite surmast ja teost ei ole üldsusele õiguspäraselt avaldatud 70 aasta jooksul pärast selle loomist, siis
kaitse lõpetatakse.
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